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Ribeirn da Sill'a, I'IUI'n,do 1' tenente da Armada ~faria Ribeiro 
da Silva •. Pag:;. :l9i_, :S:l3 ,e 3i8. 

N. 2, de :1912, autJr.i~audo u.beM:ura de credito ao Ministerio da 
Agricultura. :Pag. :lO:?.. 

N. 8, de.!lll2,,idem ao.·Ministm~o da Yia.•;.a.o. Par;. 293. 

N. lO, de :~912,.idemyara1paga.meuto a &!rapbim Joaquim dn Silva. 
,!>ag •. ~9 .... 



ll'IDIC~ XIII 

N. 27, do 1012, autm·i~ando concossrw de liconç:• :•o bacharel 
Ven:mcio Neiva, ,iuiz federal na P:u•al!yha rio Norte. Pags. 28ü, 
~13, 31N. 

N. 28, do 1012, idem ao dcsomlJargador Vh·gilio do S:í Pereira, da 
Clirto do Appe!lnc;:1o. Pngs. 287, :w,, :HO. · 

N. 22, de J O !O, extendendo vau tagons :w auditor que funcciona uo 
MinistOl'ÍO da Guerra. l'ag. 20cl. 

N. 20, do 1912, concedendo premio a Oct:tvio Alvos de Figueiredo, 
pela iuvonr,ilo de um l'Clogio qcm tl':Lbalha indefinidamente, som 
corda. Pags. 3UJ, 312. 

N. :1, rio 1012, :Lutrn·izanúo ahcrtlll'IL do e~·edito p:u·a p1•nmio dr. via· 
gcm a Paulo da Rocha L;,góa. Pags. 47, t;3, 

N. !RG, elo 1011, autorizando a.bertcu•:• rio m•odito extraoi'rlinai'io ao 
Ministet•ir, ria Vi:u;iio c Obras Publicas. Pag. !V>. 

N. R, do 1012, alirlndo rrerlito ao mesmo Ministnrio. l'ag. !;r,, 

N. O, de 101~, idem ao citado Minister·io, par;t pagamento a um 
porteiro. Pag. l.ii. 

N. !O,. do 1012, idem ao ,\linisun·io da Fazenda, par:t pagamento a 
Seraphim Joaquim da. Silva. f'ag. G7. 

N. 18, de 1008, concedendo pensiLO l'L vinva. c filhas do Dr. Archias 
Enripodes da. llocha. Medrado. l'ag. 79. 

N. 180, do I 009, considerando por actos de bravum a promoc;át• do 
.Joaquim Thomaz Santos o Silva [lilho. l'ag. 80. 

N. 110 1 rio ·1011, antori?.ando a. aposentadoria do inspsct.or sat.l· 
ta!'io Antonio Monteiro Barboza da Silva. Pag. 80. 

N. 122, de i9H, sobre vencimentos do pacador da Delegacia. !•'iscai 
do Rio G1•ande do Sul. Pag. 8I • " 

N. 181, de ·1911, sobre credito para desapropriar;ão de preclios. 
Pags. 83,301, 312, 3!7. 

N. a, de 1 0·12, autorizando o Governo a considerar por acl:o;; de 
br:tVUl'll. a promoção de ai[l'uns officiacs do Exercito. Pn.g. 84. 

N. 1:1, cln 1912, fixando as forr,as de terra, para o exm•cicio de 
1913. Pags. 100 e UO. 

N. 101, de 1 OH, relevando prescripçi\o do direito do montcpio in
stituído pot· .João Alves da Silva Simas. Pag. 171. 

N. HO, de 1000, instituindo [\'ratificação do commandaute, sargcn· 
tos o guardas do alfandegas. P11.~. 17-1. 

N. i~, de 101~, autorizando concessão de Iircnr,a ao Dr. fl.1ul de 
Almoid:t Ma::alhães, inspecl.or ~;witar•io da Dil•cctm•ia Gorai rio 
Sn.ude Publica. Pag .. 193. 



N. ~~. rio tU!~, Holwu eoueosHilo rio lleoru;n no IJr• llaul rio Ahrmlrla 
Mr~gnllrnos, lnHru•cl.ül' srurll.nrJo rln Ulrecl.m•la Gm•nl rln Snrulo 
l'rr!JIIea. Png. 204-, 

N. 17, rio JU12, írlorn 11. Glt·m·rr l'tli'Oii'IL rlr.1 Alrrrl!ldn, r ln. l~sl.r•n.rln rle 
l•'m·ro Crmtr•ttl rlo lli'IL?.il. Png, 2Vfl. 

l'or orrlerrr rln Gornrnissrw rio l'ollcln, rognlrtmlo u rlerorirnonto rl1t 
lwrt•ru;n no cnsr, de sum:eHsllrJ rJh-intMtata, l'ngs, ta7 a Jr.a. 

Bepr~~"'en-tu.<;iM.> : 

D11 Dire~'torit• ria Gnixtr llcrmornlm n Mont.o rJt• Soccorro de Per•ntun
brwo. Png. :m;. 

no ll,lnllfl/1. MatldOTII;IL, jrriz srrbstit.nto dn COfnM'Ca do Alto l'nr(rs, 
pe~linrlo Jir:enr,n. f•a.g. :.o. 

De D, .lr/Jitn. Grrnha tJr, Nnseirnentt, 11 J.rrir. Gorrzagn dr, Nnsci
rnenth, para pel'C(Jpção do tfootns n IJnO tinha diroitr1 seo marido 
'' pae, o contra-almirarrte rafol'fflarlr• .Tosá Mari11rlo Nascimento. 
Pa.g, 50. 

De J.int• Rihetrr> d~ Novar•s, veterano da gn1Jrr11 dr. Pa.ragnny, 
pedindo lffW lhe Reja elevad~ a 30$ a pensão que percebe. 
Pag. !Jl .. 

De Joãl) MQJler, solicitando paga.monro de obras no quartel centrnl 
ri;,. Br!gadll. Policial, Pag. :.7. 

Dr> rmgenheitl) civil Cfflí:M Teixeira Guimarães, solicitandt• rxmeessil~> 
para mTIStl"l1Ír nm;,. P.Stra<J~. de rerl"fl, f'àl(. f j (), 

0,:, D. Maria. José r.ópes Ca.valcanté, filha dtt tentJntt,..coronel gr;t
rlnado Dr. José T.ópe' da ~ilva 1nnior, perlindl)· nma pcnsiio. 
Pa.g. !S7. 

De Joaquim de- Oliveira Machadl), ~olicitando contagem de tempo 
para aposentadoria. f'ag •. 167. 

De D. Francisca. Angmrta. da Noronha e Silva, pedincfl) releva
menU> de preRCI'i]l<',íi<>· Pag. 193. 

Do Dr. Oliveira Figueiredo, ministro· d<> Suprem<> Tribnna.l Fede
ral, pedindo uma licen~.a. .. Pag. 196. 

De D. Corina. A. de Gusmão Fontrmra, pedind'o relevamento de 
preseripç:to. Pag. !96. 

De- João Chrlstino llforeira. de Carvalho, ca.pitiio reformado dn Exer-
cito, soliciULndo melhora. de reforma.. Pa.g-. i96. . 
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Do Dr. Virgilio de Sá Pereira, desembargador d11 Côrte de Appel· 
laçiío, solicitando licença. I'ag. ~3U. 

Do D1·. V enuncio Noiva, juiz seccional do llstildo da PIU'ah,yila, 
pedindo concossr.o do licença. Pag. ~JU. 

Do D. Abi:;ail Almeida de Azevedo Albnquel'qnc Andmdo, it•mfL do 
piloto-escrivão Ari~tidcs Al·minio de Azevedo Albuqucr·quo, solici
tando uma pensão. Pag. 230. 

De .Joaquim Augusto Freire, ex-cscriptnrario d11 Alfandega do Hio 
de .Taneil·o, pedindo lhe sejam extensivos os favores da. lei 
n. 2.a2G, de 4 de janeil·o de 1012, Pag. 242. 

De D. Julia W. Pacca, filha solteira do major :reformado Joaquim 
Francisco Pinto Pacca, pedindo que sua pensão de meio-soldo 
seja paga pela tabeila actual. Pag. J!2. 

Snbstitutivo : 

N. 20, de 19!2, sobre fnnccionarios dtl Dh•ectOI•ia Geral da Sande 
Publica. Pag. 85. 
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Do PREFEITO : 

A' resolução do Conselho Municipal elo Distl•icto Federal sobre 
desapropriaçoes (approvado). Pags. 136, 21i. 

A' resoluçil.o do mesmo Conselho, eonceclendo gl•atificação ao pro
fessor Francisco das Chagas Pcl·eit•a. do Oliycit•a. (rejeitado). 
Pag, 2!i. 

A' resoluçl!o do refel'ido Con~elho, antorb.auuo concessão de licouça 
a AureUano Restior Gonçalves (rejeitado). Pag. 27:!. 

A' resoluciío do mencionado Conselho, que autoriza o contracto da 
construcção de uma villa Balnearia em Copacaban:• (approvado). 
Pag, 274 • 

• 
A' resolu~lie do alludido Conselho sobre inclusão de diaristas no 

quadro do pessoal da Directoria Geral de Obras e Viaç11o ( appro
vado) • Pags. 277 a 278. 

A' resolução do ~itado Co~1selho, autorizando Pl'!ll'Og:<ção do licença. 
ao commissarw de Hygteno Dr. Eduardo Pmhe1ro dos Santos 
(rejeitado). Pags. 278 a 280. 

A' resolução desse Conselho, sobre contagem de tempo de serviço 
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Primell·~ sessão d~ oita v1~ logislatum rlo Cungresoo N~tlon~l 

ACTA, EM 1 DE JUJ.HO DE HJ12 

l'IIESIDENCIA llO SJl, QUIN'I'INO BOCAYUVA, VICJl-PJIESIOJlNTE 

••:":f:{ ... t·.-,~ •.. r 

A' 1 horn da tarde, ncham~se presente; os Srs. QuinLino 
Bocayuva, .Pedro Borges, Jouathas l'edrosa, Mendes. de Al
meida, Ribeil·o Goncnlves. Tavares do Lyra, Walfredo L~al, 
Gomes Ribeiro, Oliveil·a Valladão, Sá Freire, Bueno de Pazva, 
Ali'l'edo Ellis, Gonzaga Jayme, A. Azcredo, José MurLinho, 
Motello. e Cassiano do Nascimento (17). . . .. • 

Deixam de eompnrecer com causa JUSlliJcada os J:'rs. 
Ferr·eira Chaves, Araujo Gócs, Candido de Abreu, Silverio 
Nory, Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio do 13razil, Lauro 
Sodrl!, José Euzebio, Uz·bano Santos, Ribeiro Goncalvcs, Ger
vasio Passos, !'ires Ferreira, .Francisco Sá, 'fhomaz Accíoly, 
Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Castro Pinto. Sigismundo 
Goncalves, Gonoalves Ferreira, Ribeiro de Brito, Raymundo do 
Miranda, Guilherme Campos, Coelho e Campos, José Marcel
! i no, Ruy Barbosa, Luiz Vianna, Bernardino Monteiro, Moniz 
Froirc, Joiío Luiz Alves, Lourenço. Baptista, Nilo Pecanha, 
Augusto de Ynsconcellos, Alcindo Guanabam. Bernardo Mon
teiro, Feliciano P.ennn, Francisco Glycerio, Leopoldo de Bu~ 
lhões, Brnz Abrantes,. Generoso ilfarques, Alencar Guimarães, 
Felippe Sel1midt, Hercilio Luz, Viotorino 1\lilnteiro e .Pinheiro 
Machado (44). 

O Sr. 3o Secretario (ser·vinào de ·I') declara que nüo lia ex
pediente. 

O Sr. Metello (sujlplente, servindo de l!") deelar~t que não 
lta pareceres. 
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.\:-IN.U:S !JO SEN.\00 

O Sr. Pn3idonte- 'l'cndo comparecido apenas !7 Srs. Se
nudurc~, uão JIÚÚC huje huver scss~ão. 

Dctiiguo Jlttra ordcJU do ú ia dtt seguiu lu u IIIC:lllHt jú mut•
cuda, is lo é : 

2• discussão da vroposicão da Camnra dos Deputados, 
11, H I, de 100:J, tleclat·nndo que gozm·ão de franquia postal u 
1:or•r•e,:poudcuciu , n «Revista Mrdictt do Estado ti•J S. Paulo~ 
(uom pm·ucc·r cuutrario lia Conwtissao de Finall!'as); 

2' tliticussiio tia proposil•ão da Camara dos Deputados, 
11. H~. de t!JO:J, deelul'ando que gozarão de franquia postal a 
cui·I'~spontlencia e os impressos do Club l\lili!ar (com parecer 
contrario da Cumm.isslio tle Pirrall!'as); 

2• discussão da proposicão 1la Canuu·a do~ Deputadod, 
11. ·J:I:J, de 190:!, declarando que gozarão de J't•auquia postal a 
cut·r·cspomleuein u 0.1 impreRsos do Club Naval (com p.arccc·r 
cuntrario da Contmissúa de Pinanças); · 

2' discussão da proposicão da Camara tios Deputados, 
11. JUJ, do 1UO:l, declat·ando que gozarão diJ franquia postal a 
col'rCsJJOIIúcncia c as llcvislas dos Insiilu!os Historicos c Oco
~:rarlhicus do .Brazil, do Parti, do Ceará, tln llahia, de 8, Paulo, 
do J'ar·aná e du :';anta CalhUJ·ina, IJ !los Institutos ArchcoJogicus 
rle Alagttas IJ ll•J .Pernambuco (com parecer contrm·io da Co11!
mi;·stio fie F'illllll!'U!'); 

2' d iscussiio da proposicão tht Camat·n tlos Deputados, 
n. !~H. dt• HJJJU, eonccduuúo a D. Alaltt Drummoud de Macedo 
Guimur·ãcs, viuva do ex-Deputado l'edcral pela Dnhia Dr. 
Adnlbcrlo de Oli\'l)ira Guimm·ães, '-' nos seus J'ilhos menores tt 
l)eusão mensal dll .2r.o*, rcpurt.id·amentc (com 11W'Cccr cuntral'io 
da Cmnmissúu de fo'inali!'IIS ) • . 

J• discussiío do proJecto do Senado, u. 1.1, tlc 1!H:!, l'cco- · 
nllceondo · legilimn 11 Asscmbléa Ler;islntivn tio Estado do 
1'iauhy pt·csitlida pelo cidadão l'edl'o Augusto tio Souza Mendes, 
o autori?.tlltdo o Governo a intci'Vil- nos termos do art. o• u. :: 
tla Constitui~ã•J Fcclornl. 

... 

., 

,li• SESSÃO, E~! 2 Dl~ JUUIO DE 1!112 

t=or.llSILmNCt.l 1!(1 Sll. QUJN'l'INO DOC:.IYU\'.1, VJCE-l'JIESIDEN'fll 
I ' 

.\' I llot·n da lm·•lc, Ili'escnle numero legal, nbrc-sc a 
~cssiíu, a. que I!Oucort••llll mi Sr•s. Quintino Bocayuvn, Peur'll 
Dorr;cs, I.auro Sodt·é, llcnduH de Almeida, niboiro Goucnlves, 
'.l'hornn~ Ac•!iob·. Tnvnr•Js !lo Lyr·n, Walfr•Jdo Leal, Si:;ismuitdll 
Gon~nl\·cs, na~·mundo de Mimuda, Coelho o Campos, Oliveit·a 
Va.lladão, ~loni?. llrcirn, Sli l!'r•eiT'IJ, Duono do l'aiva, Feliciano 
Pcunn, Alfredo Ellis, Francisco Glyccl'iO, Leopo'ldo de Dulhõcs, 



s1issXo J~l\1 2 vi: .rm,uo IJI; 1012 3 

·.L :\~credo,. illdellu, ,Tusú Murl.inhu1 l'iultcil'o Machado c· Cas-
bÍHilO uo Nnscimcuto (~·I). · 

DIJixam drJ cOHI[HII'fll:flt' com cuu:;u jusW'icada. u; :'if.':l, Jo'er
l;eiJ•Jt ChaVIJ:I, ,\rau.io Gorls, Gantlido de Allrcu, Silvel'iu ~crr, 
;rouu.l.ilu~ J•eLIJ.·o~n. GabJ•i•!l Salgado, AI·thur Lr!llJOs, 1ndio !lo 
}lra~il •• Tosrí guwbio, Urbano i:inntos, GeL·vasio l'a:ssos, l'ir·es 
J~'t.H'J.•eit'H, Fr•atwi::;co Sú, Antonio de Souza, Cunha I,cdrosa, 
Casl.ru l'inl.o, Goncalves J.o'eneira, fiiJJciJ•o do llrilo, Gomes Jti
he i I''-'· Gil i I hci'IIW Ctllll pos, .Josrí Mat'IJOJI ino. Ruy JJarlJosu, L ui~ 
.'\'imiiW, Heriiiii.'Liino Mnnl.ciro, ,João Lui~ Alves, l~ouronço J.la
pl.isl.a,- Nilo l'e~anha, Augusto de Vasconr:fl!los, Aluindo Gua
nalHII'I'n, JJnl'IIUI'do ilronloiro, JJra~ Ab·r·nHlcs, Gonzaga Jayuw, 
C:elwt·oso Mm·qwJs, Alencar Guimarães, I!'r!liJJPU ::ichmidl, Jier-
cilio Luz •: Vict.oriuo l\lonl•:it·o (:37 ), · 

E' Jidt1 e po8la em d i~cussão a acta da :;c:;~ão dt' :.!6 uu 
juuho. 

O Sr, Cassiano do Nascimento - Sr. l'rcsidonlu, ticudo este 
o 1rwm•mto oppo!'i.uuo, you rnr.et· uma mlllil'icacão rclaliva
JJwnlrJ (t rubliea~iio tle 11111 IJlli'I!Cr!l' pot· miru ofl'erceido. 

Lemlo o Diario U[fitJial do dia :m, encontrei uru parecer, 
f.1 HLI'i~ os fJlll.l '!ot·nut a prf.!SOJtl:uJo~ por mim ú eousidcrw;ão ela. 
CUIHHJÍ.~siio de Financus, cm quu cst.;l empregado UHI pt•ononw 
1/IIIJ l.fi!'IIll CfllliPIIJI.:tlllfJIIf.rl Hi.JSlll'dO O J!llCISOITW!Ii.O do Jllll'UCC!' • 
.11nf.r·ctnulu, a iulelligeucia menos culta dnt·ú J'acilrneut.c cour 
c~se *'l'l'O. 

,\Jrl'OI'rJito a oppol'lunitlade pm·a tlize1.' lambem quu o dis
curso que f.il'u a honi·a de fll'Ofm:ir, salliu com algumas incor
J•erJ~ücs, r(uu a inlclligurwia do orador .l'acilmenl.e cor·I·igirtí, o 
JIU!'III.irar de mim a r·esponsauilidade dcssns incorrcccõus, I{Uc 
lllÍU YIÍO aii.Ílll Je UTIS IJTlg'OTIO~ de (JOlllUU"ÜO C tJe CX(Jl'USSÕeS, 

E, upprovnlhL a neta. "' 
. São igualtmmle 1 idas, JJOstas e1u d i~eussão c, tiCJII tltJlmL,J, 
uppl'ovudas as aulas da~ reuniões de ::!!1 de junho c 1 de ,iulhu. 

O Sr. 3" Secretario (~crviutlo de /") dú co11ln du scguiult! 

EXPEDmN'rE 
'J.'ulegt'allJtllits: 
Um do S1·. Anlon i no J..'reirrJ, Gorm·n:HJOI' •.lu Estudo tio 

l'iauli)', do l.i!Ot' ~"guinl.l! : ~Tenho n hotil'U de commuuiear 
a\'. Jix, f[UIJ, lmYIJIH.Ifl l.et'IIIÍIIIH.iu 111011 ]JOJ•iodu J.:'OVUT'IHITliUTlllli, 
pass1Ji lio.i" administ.J·a~iíu :t~~t.mlo 1\xmo. Sr. Dr·. J\liA'UtJI du 
Pnirn !tosa, Goremndor· elrJiLo q11atriennio J9J~ n. JOHi, ((Uu 
Jll'rJsl.uu o eomrll'omisso const.il.ucionnl pcrnntn a Cnmnra Lc
g'itilntira do l'iauh,· n nssmuiu n Gorc!'no. Cordiar•s ~nudn•·ücs,> 
- Int.ch·ado. · • 

Gm do St•. D•·· ~ligue! llo~a. do Piauh~·. de igu;d ilat.n, IJOI1-
IltJIJir.lo ttoH l.1ll'lllO~ 81lf;lilnt•·•: o::l'enlio honl'n. communicar V. Ex. 
qur•, pet·anlc AssemtMa Logi~!nt.inL J>iauliy, pi·estei IJOUI[Jl'u
IIIÍtiSO, tom•! i po~s·J llojo cargo Uo\'fll'lltl(lot· deste Estudo· pnra 



A.NNAES DO SENADO 

'lnal fui eleito para quaLriennio 1912 a 19Hi. Respeitosas sau
r a~,jes.~ - Inteirado. 

Outro do Sr. Antonio Ilibe iro Gonçalves, do P iauhy, da 
mesma data, do teor seguinte : «'l'enho 11 ·honra communicar 
V. Ex., que Ao,io, perante Gamam Legislativa, tomei posso 
cargo Gover·nador Estado Piauhy, como Vice-GovernndOi' 
eleito e reconhecido na ausencia do Governador tenente-coronel 
Goriolano de CnL'VIllho o Silva, conformo determina Constituição 
mesmo Estado. Apresento a V. Ex. os meus protestos do 
alta considcrucão. Respeitosas saudações.» -Inteirado. 

O Sr. Metello, ('supplente, sei'Vindo da 2" Sec1'clariu), 
pt·ocedc á leitura dos seguintes 

PARECERES 

N. 132 - :1.912 
~ 

Em requerimento didgido no Congt•esso Nacional ·pede 
o 2" tenonte Munoel Alvares Corrêa que a antiguidade de seu 
posto se,ia contada de 7 de junho de 1894, data crn que pra
ticou ern combato o· acto de bravura que consta de sua fé de 
officio, 

Esta Comissão, em paroom• lnvmdo no anno proxilno 
passado, rosol vou pedir inforu1ações ao Governo acurca desse· 
requerimento. 

A iuformacão n. !J3G, t.lo Departamento Uoutral do Ex
ercito, diz que o referido offiuial não tem direito ao que pede, 
por· não se achar no caso da. exoepcão do urt. 1" do decreto 
legislativo n. 081, de 7 de ,ianeiro de 1903. 

A' vista do exposto e julgando esta. Commissão tratar-se 
du matoria da alcnda do Podor Executivo, é de parecer que o 
Sonudo devo rojeitnr o mesmo requerimento. 

Sala das Commissões, 27 do ,junho de 1912. - Pires Fcr
J•cim, p!'usidento .-Gabriel Salyado, rola to r.- .A. Indio do 
iJJ'azU. -Lau·ro SudJ•rf. -l•'t:lippc Sch-i'mÜU. -A Gommi~são 
de Financas. 

N. 133-1912 

A Commissüo do Constituio'ão o Diplomacia, attendcndo :ís 
r·uzõHs e:~.")lostns pelo St•. Senador Francisco Glycorio o ás outras 
rnsultnntcs dos debates, é de parecer que o Senado devo np
Jll'ovnt· a emenda o!'fereoida. pelo monoionaclo Senador, quo 
snr•pt•imo do pr·ojecto, quo oonooclc amnistia aos implicado8 
nas revoltas do bntnlhão naval e navios da esquadra, as pala
vras: «excluidos, porém, aquolles que estão envolvidos em 
pl'ooesso pol' orime de homioidio.) 

Sala das Commissões, 1 elo julho de 1912, -. Ca.s;i~I'I.O do 
Nasc·imanto, presidente.- Gonzaua Javme, relator.- F. Men-
des de Alm~i'da. . 



SESSÃO EM 2 DE JULHO DE 1912 

E~f~NDA AO l'HOJEC'l'O N, ti, DE 1012, A QUll Sll !UlFEJn: O 1?.\JUlCJlf\ 
SUPRA 

Eliminem-se ns palavras: <exoluldos, porém, aquelles que 
osf.iio envolvidos nm pronosRo por llrimo de homimdio.» 

Sala das sessões, 22 de junho de i 912. - F. Gluccrio. 
A imprimir. 

ORDEM DO DIA 

FRANQUIA POB'I'M, ,\ <nJW!S'l'A M~D!CA DO ES'l'AllO Dll B. PAULO) 

2' discussão da proposicão da Camara dos Deputados, 
n. 141, rle 1003, declarando que gozarão de franquia postal a 
eorrospondencin c a <Revist.n Medica do Estndo de S. Paulo.». 

Adindn n votacão. 

FRANQUIA POSTAL AO CLUB MILITA!t 

2' discussfio da proposicüo da Cnmara dos Deputados, 
n. 1.42, de 1903, cleclarnndo que gozarão do franq11in postal n 
corf'cspondenr,in e os impressos do C lu b M ii it.nr. 

Adiada n votação. 

FRANQUIA POS'rAT, AO CLUB NAVAL 

2' discuRsiio da proposicão da Cnmarn dos Deputados, 
n. 143. rle 1903, declarando que gozarão de franquia postal a 
cowesponden!lin e os impre~~os do Club Naval. 

Adiada a votnciío. 

FRANQUIA POSTAr, A DIVERBAS ASBOCIAÇÕER 

· 2" rJIRcussão da proposição da Camnra dos Deputado~. 
n. Hlf, de 1 !l03, rlcJJilll'nndo que go?.arão de frnnquin -post.al a 
r:orrespondenein o ns Revist.ns dos TnM.ituf.os Historicos o Geo
~trnplticos do Brn?.il, do Par~. do Cenrú, rln :Rnhin, de S. Pauto, 
do Pnrnná o do Santa Cat.hnrina, e dos rnstit.ut.os Archoologtcos 
de Alngôns e de Pernamubco . 

. .Adiada a votacllo. 

PRNSÃO A R, A'PAT,Á Oll MACF.OO GUIMAR:\:'ER 

o• rlisr.tHIRiio dn nropof'lioão tia Cnmarn. rios Depuf.adoA, 
n. 1?8, rte 1!l06, conredPnrlo n D. At.nló Drummond de Macedo 
Guimnrfif's, vinvn rl11 AX-Dr.pntnrln .Ji'P-dernl pela Bnhin Dr. 
Mnlbert.o de Olivnirn. Guimnrfies. '' nos seus filhos menor~s n 
pensão mensal dtl 250$, repart.idnmente. 

Adiada 11 votação. 



n. '': i\NN<IIlS DO SENADO 

LEG!TBIIDAD& DA ASSllMBLÉA LEGISI.ATIV.~ DO ESTADO DO PJAUHY 

i' discussão do projecto do Senado, n. U, de 1012, reco~ 
nheoondo legitima a Assemhlfín Legislativa do Estado 1ln 
Piauhy pt•esidida pelo cidadão .Pedro Augusto de Souza i\!nJiw 
des, e autorizando o Governo a int~rvil• nos tet•mos do nrt, !I", 
n. 2, da Constituicão Fccloral. · 

Adindn a votação. 

O Sr. Cassiano do Nascimento (') - Sr. Pre;;idcnto, n 
. Commissiio de Constituição o Diplomacia tomou conhnl!inwnl.o 
da cmnnda ol'J'crecicln no projecto do amnistia pelo honrndo Sr~ 
nndm· por S. Paulo, o Sr. Francisco Glyccrio. E !;o mo esl.n Gom~ 
missão entende que uma medida do clcmenclia eomo é n am~ 
11istià não se devo J'azor demorar, venho pedir a V. J~x .. que, in~ 
dependente mesmo do impressão do parecer, faca o J•oJ'IJl•ido 
proJecto consMr da ordem do diu de amanhã, visto te1· r, Com~ 
missão eoncordado eom a f!lnend;1 do honrado Senador. 

O Sr. Presidente ·- ~nela mnis hnwnrlo n tJ·nl.nt', vou le~ 
vnntnr a. sessão. 

Designo pnr:t ol'llem do dia da seguinte: 
Vol.aciio, em 2' discussão, da proposição da Cnmara dos 

Deputados, n. 1 H, de 1903, declat•ando quo gosarão de franquia 
postal :t correspondencin e a •Revista Medica do F.stado de 
S. Paulo» (com. parecer r:oulrm•io da Corwmis.wi.n d" Pinan~as); 

Vol.tcão, mn 2' discmssão, da pr•oposiciin da Camara· dos 
Deputados, n. H2, do 1003, declarando quo gosarão de franquia 
postal n corrospondencia c os impressos do Club illi!it.nr (cmn 
pm•ccc1• cnntrr!l'io da Cmnmi.!sr1n d" Finanras); 

Vol.ncão, em 2' discussão, da propo~iuão dn. Camnm dos 
Deputados, n. 1-13, de 1003, declarando que gosnr•ão dr- J'J·nnqnia 
pnst.nl n correspondencia oJ os improssos do !:ln)! Naval (r:mn 
)lm•ccm• cml.t1'a1•io da Cmnmisst1o di! Fhumça.!) ; 

Votncão, em 2' discussão, dn. prApos,ieão dn. r.amara rln~ 
D.eputndos, n. 101, de 1003, declnrnndo quo gos~riio d~ J'i•nnqnia 
post.nl a corrospondoncin o as ne,•isl.as dos JnstHul.os lHst.nrieos 
~J Geographicos do Brn1.il, do Pm·:i, do Coar: i, da Bnh ia, rio S. 
Paulo, do Parnnú o do Santa Cnthnrinn, o dos TnsWut.ns Al'dlon~ 
logicos do Alngôns e do Pornnmht.wo (1:om. )Jal'eel!l' crmlrnrio 
ria Cmmni.!siio de Ji'inanr.as) ; 

Votnciio, em 2' discussão, dn ill'OJIMiçiio dn. r.nmnrn rios 
Deputados, n. 128, do 10013, concedendo 1í. D. At.nh\ Dr•tnnmond 
do lllaccdo Guimarães, vinvn do ox~Depul.ado l'orlrJJ•nl JlrJla 
Bnhin, DJ•. Adalbm•to de Olivnirn Guimnrfifls, 11 ao~ srn1s ·filhos 
menores n pensão mcmsal rlo 21i0$, I'Apm"l.irlnmonln (1:mil. l)l(rl'f•ae·i! 
contmr!'o tia Cnmmis.wio de Ji'inanras) ; · . 

. ('). Este d.isr.•1rso nilo 1'oi revisto pelo orado~., 

i 
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. 'Votação, cm i' discussão, do proJecto do Senado, n. 1-1, da 
1012, reconhecendo legitima a AssrJmbléa Legislativa do Estado 
do l'inuhy, pt•csidida pelo cidadão Pedt•o Augusto de Souza :\leu
des, 11 autorizando o Govm·no a intervit· nos termos do Ul't, ü' 
n. 2, da Constituição Federal; · 

2' discussão da pr·oposi~ão da Camat·a dos Depu~dos, 
n. 1 !)8, du 1008, fixando os vcucimentos uo bedel da Escola 
de :11 inas n dando oul.t·as providencias (com pw•ccm· conll'a
)'io !la Coumdssão lle Pinnnras) ; · 

2' discussão da proposioão da Camara dos Deputados, n. 2, 
rlo1 WJJ, concedendo uma pensão mensal de 100$, repartida
moJJll.o, ··a DD, Margarida de Andt•ade Rumbelspet•ger e Lrlll
J'indn. ftumbelsperger, viuvn e filha de Gustavo RumbelspergN· 
(t:om Jlal'ccm· contral'io da Comm:isstio de P.inauças); 

2• discussiio da proposição da Camara dos Deputados; 
n. 118, de J!Hl, auloriwndo o Presidente da Re,publica a 
a[lOsentm· no Jogar de !!" esct·ipturario da Alfandega de l\!an(tos, ,,r.m ordouado (JOl' inteiro, o actual inspector em commissiio 
ol:t Al!'and!lga da I'arahyba, Julio !\laximiano da Silva (eom pll
i'lll!o:J' contl'm•io da Commis.vtio de Finanças); 

2' discus;;ão da proposição da Camm·a dos DüiJUlados, 
n. iüG, de i!Hl, autorizando o ]'residente da Republica rt abril• 
ao Miuisterio da Guerm o et•edil.o diJ 200 :OOO:P para auxiliar 
a l'undacão da «Cru~ Vermelha>, uo Brazil e dando outra~ 
(H'OVideneias (com Jlal'l:ce)' contrrwio drt Commisstio de Pi
nmwas); 

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n, 16íi, de 1911, concedendo a D. Jr.abol de Sei:ms l•'ilgnei-
1':1S, vinva do ex-Deputado Federal (JOio Estado da Bahia, 
'D1•. J,eovigildo Fi!g·neirns, a pensão annunl dn ·I :800$ (com p~
IWm• emlll'lll'io 1/a Cow.m:i.wio r/f! Pinancas). 

I.evnnl.n-so n sessão t\~ 2 horas 1!:1 tarde. 

AQ,TA, E~I 3 DE JULHO DE 1012 

I'RF.RIDF.NC:l.~ no SR. QUlN'rlNO DOCAYUV.~, VICF.-l'REAIOENTI! 

A' f hora d'n lnrd~ nchnm-~c pmsenle~ ns Sr~. Qnintino Do
cnynva, Pedro Borgos, Urbano SnntoR, Mendes 1!o) Almeida, Ri
J,oirn Goncn!l·es, l'homnz Accio!y, Raymundo de Miranda, Gome~ 
llihoil•n, Guilher·me Campos, Coelho o Oampos, S:í Froire, Fmn
nisco ülycerio, Leopoldo do Dulhões, Motollo, Jos1: Murlinho a 
Cassiano do Nascimento (16). 

Doi:xam di) comparoror, com cnuRn .instificadn, os Sr.s. Fer
mira Chaves. ArauJo G6es, Candido de Abren, Silverio Nery, 
Jonnthns lledrosa, Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio do 
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Bmzil, Lnuro Socll'é, .Josú Euzobio, Gervnsio .Passos, Pires Fer
reim Francisco Sú, 'favnros do Lyrn Antomo de Souza, Cunl1a 
Pedrosa, WniJ'redo Leal, Oas/,J•o i>into, Sigisrnunclo Goncalves, 
Goncalves Porreira, llilloil·o de Brito, Oliveira Valladüo, Josó 
~laréollino, Huy Burbosa, Luiz Viannu, Bet·nat·dino i\lonteh·o, 
~Iouiz Freire, .João I"uiz Alvos, Lourenco aaptistn, Nilo Poca~ha, 
Augusto do Vasconcollos, Aloindo Guanabara, Bueno de Pmvn, 
Bernardo Mout.oiro, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Braz Abran
tes, Gonznga J•nymc, A. Azeredo, Gcnet·oso Marques, AlençaJ• 
Guimarães, Fclippo Schmiclt, Hcrcilio J"uz, Victorino Monten•o 
o Pinlwit·o Machado (45). 

O Sr. 3' Secretario (se1·v·indo de ·I") declara que niio h a 
expediente. · 

· O Sr. Metello, (snpplentc, servindo de .2'), declara que não 
ha pareceres. . . . 

O Sr. Presidente - Tendo comparecido npenas Hi Srs. Se
nadores não p6do Jmvor sessão, por faJI,n de numero. 

Designo para ordem do dia, da seguint.e, u mesma ,i;\ mnr
cadn, isto 6: 

Votnciio, em 2' discussão, d'a proposição da Camara dos 
Deputados, n. ·l.\1, do 1903, declarando que gosarüo de franquia 
posba! a oorrespondencia e a «Revisf.a Medica do Estado de 
S. Pnulo» (com paraccr e.ontra1•io da Commissão de Finanças); 

Votação, em 2' discussão, d•a proposição da Gamara dos 
Deputados, n .. 142, do 1 noa, declarando quo gosariio de frnnquin 
postal n corresronclenci•a o os impressos do Club Militar (com 
pal'ccer conl!·ario da Comm,issão de Finanças); 

Votação, em 2' discussão, d•a proposiciío dn Cnmnrn do.~ 
Deputados, n. 143, do 1903, declarando que gosnrão de franquia 
postal •n corresponrlencia o os impressos do Clnh Nnvnl (com 
parecnr cont!•m•io tln Com.m.is.v1in de Ti'innnr.a.v) ; 

Votncilo, em 2' discussão, l!n proposição lia (]amara rins 
Dopnl.nrlos, n. 191, ele 1fl03, declarando que goslll'ÜO or frnnqnin 
po~t.nl n corrospondoncia o ns Revistas dos Tnsf,if,ut.os Historícns 
n GAograph icos do Brnzil, do Pará, do Cenr1i, da Bnhin, de Siio 
Pnnlo, do Pnrnm\, o de Rnnt.n (Jnf.hnrinn, P. dos Tnst.if.nf.os A rchPo-. 
logícos de Alnr,ôas o de Pernambuco (eom parecer eontmtio 
tia Comm.issilo da Finnnr.ns); 

. ' 
Votacüo, em 2' discussão, da proposiciio dri Gn.mnrn rios 

Deputados, n. 12R, de ! 906, concedendo á D. At.nl!i Drumrnond 
de ~nceclo Gnimnrãr.s. 1'invn no ox-Depuf.nclo Fnrlornl OPIO 
Bnlun. Dr. Adnlhert.o de Oliveira 6nimarfios, o nos sons filhn~ 
menores n pensão mensnl ela 250$, ropartidnmente (cmn pm•eceP 
contrqrio da Commissão de Finanças) ; · · 
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Votação, em 1' discussão, do projecto do Senado, n. H, de 
1912, reconhecendo legitima a Assembléa Legislativa do Estado 
do Piauhy, presidida pelo cidadão Pedro Augusto de Souza Men
des, e au f.o!'izando o Governo a intervir nos termos do art. a•, 
n. 2, da Constituiçito Federal; 

2' discussão da proposiQão da Camara dos Deputados 
n. 108, do 1908, fixando os vencimentos do bedel da Escola 
díl Minas e dando outras provideneias (com parccm· contm
l'io da Oommissão de Finanoas); 

2' discussão da proposição da Cama r· a dos Deputados, n. 2, 
de 1911, concedendo uma pensão mensal do 100$, repartida
mente, a DD. Margarida de Andrade Rumbelsperger o Lau
rinda Rumbelsperger, viuva e filha de Gustavo Rumbclsperger 
(com parecer contrar·io da Commissc1o de Finanoas); 

2• discussão da proposir;ão da Camara dos Deputados, 
n. 118l do 1911, autorizando o .Presidente da Rel)ublicn a 
aposen ar no Jogar de 2' cscripturnrio da Alfandega i:le Manáos, 
com ordenado por inteiro, o actual inspector em commissão 
da Alfandega da Parahybn, Julio Maximiano rla Silva (com pa
recer contrario da Cornmi.~são de Finanças) ; 

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. 165, de 1911, autorizando o Presidente da Republica a abrir 
ao Ministcrio da Guerra o eredito de 200:000$ para auxiliar 
a fundação da <r Cruz Vermelha~. no .Brnzil e dando outras 
providencias (com parecer contra1•io da Commissáo ele Fi
nanças); 

2• discussão da proposição da Camara dos DeP-utados, 
n. 106, de 1911, concedendo a D. Isabel de Scis01s Filguei
ras, viuva do ex-Deputado Federal pelo Estado da Bahin, 
Dr. Loovigildo Filgueiras, a pensão nrinual de 4 :SOO$ (com pa
recm· contrario da Commissão da Finanças) ; 

2' discussão do projecto do Senado, n. 15, de 1912, autori
zando o Presidente da Republica a conceder um anno de li
cenca, em prorosacão e com ordenado, para tratamento dn 
saude, onde lhe convier, a Viriato .Toaquim das Chagas Lemo', 
administrador dos Correios do Estado do Maranhão ( o({m•ac'irlo 
11ela Oornrnissão de Finanças) ; 

2• discussão do projecto do Senado n. 16, de 1912, auto
rizando o Presidente da Republica a conceder um anno de li
cenc;a, com ordenado, para tratamento de sande, onde lho con
vier, a Eugenio Graca, conductor de 1' classe da Inspectoria de 
Obras Contra as Seccns (oflcrccido pela Commissáo de Fi-
nanças) ; . 

ConLinuacão da 2' discussão do projecto do Senndo, n. 5, 
do -1912, concedendo amnistia nos implicados nns revoltas do 
BatnlhiLo Naval e da esquadm, oceorridas no porto dest.n Ca
pital om 1910 (com )larecc1•cs (avom.vP.'is da. Cont'llrissrio de 
Con.~titu·iç<io e D·iplvmaC'ia ao projecto a á e manda do S·r. Gly
C!!J:io); 
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3' discussão da pl'Opusicão da Cnmal'a dos Deputados; n, 3, 
d~ 1912, autorizando o l'residente da Republica a abrir ao l\fi
mst.erio da Agricultura, Industria e Commercio ·o credito cs
peci~I de 4:200$, 9ur1?._ para occorre1' ás dospezas c.om o Jlrl•min 
de vw;;om a que iez JUS o nlumno da Escola ele 1\lmas de 01u'o 
PI•c/.o, J'an/o da Jloeha J.ag·<'•a ("0111 pnl'et~l.'l' (m•nt•ni'<'l r/11 Cnm-
,n·i,·sao fi,~ .l~'iuan~·as); - · 

• 
.. 

·lR' f;F.~~:\0, EM lo DF. JTJT.TIO DE ·/ D 1.? 

Pnr.~JnE)(CI.\ llO !=<li, Ql.f!N'l'INO DOC.\ Yl.fl'.l, \'JCI:-J'UP.RIOll)('l'F, 

A' 1 hora da lnrde, pmson/;J nume,·o l,..gal. abre-sü a sossiío 
n rfUo emwm·N~Ill os S1•s. QuinUno Bncayuva, Jt'IWI'nil'a. CJ~:H·e~, 
.\J'an,io Gríos, J'llo:ii'O BOI'Ses, .Tonaf,Jws l'odi'O.;a, Ar·/,JJIH' J,nmo:<, 
Jndin rio Ilrnzil, J.aw·o Hod1•t'•, U!'bano Santo~. ~io'nrh•' do Al
Jnohhl, Jtibnil'O Gonnaives, Pires I•'l!l'I'CÍl'a, !"J•auei~co s~t, '.rtJO
mn~ ;\cr.ioly, ~.·nv~r·ês tln Ln·it, WnJJ'J'()dO Leal, Cn~J.J'o Piul.o, 
:'\igi;;mnndn Gon~•nll·o~. Gon~alvos Pnrrcoira, flnymnudo do> 
)/ il'amln, Gomns JliboiJ•o, Guilh<!l'nlO CamJ)O~. Oliveira Va/
lnrlfiO, Bm·n:U'Ciino Montroil'O, S:í Jo'I·eirn, Jlucno do Paiva, Jo'oli
r:inno J>ruma, Jo'i·ancisco Glycerio, J~oopoldo 1Je }Jui!IÕtJS, Gon
zaga Jayme, A. Az<Jl'c<lo, Melollo, .Tosé ~lill'Unho, Gomor•oso 
.\lal'<lllcs, l;'olippo Sehmidt, Pinheii'O Mnllilndo e Cassiano elo 
Naseinwnl.o (38). 

Dnixam de eompnrocm• com causa ,jusliJ'icnda os RI'·'· 
Candiolo do Abreu, Silvcrio Nnry, Gnbriul S:1lgndo, Jos<'• En
%o1hin, GnJ'I':lflio Passos, Antonio <lo f;ouw, Cunha Jledmsn, 
Hilwii'O rln Bt·il.n, Co1!1ho o CalllJlOS, Josó ~rar.:ellino, lluy 
Bru·llosa, Lni1. Yinnnn, Moniz Jlroii't.•, João Luiz ;\lvr.s, LOJJl'ülll'fJ 
Bnrt.ista, Nilo .l'ocanhn, Augusto rJr, VasconMI!os, Aleincto 
ti 11 a n n bn I' a, l3ern n rr.lo ~I on/.n i m, A I fl'llrlo E Iii;;, Jlmz 'A hr·nn lo'~. 
Alr•IWnt' Guim:u·iíf's, Hm·t:ilin Luz o Viel.nriuo Mont.oil'fl (~:J). 

!'\iín ·lidns, poslns em di,rm~8ão e, smn r!P.Jml.o•, appl'o\'adn,; 
ns nelns rln sn~.<1io an/.o)l'inr· " <la J'~<lllli';ío rio' llontrm. 

O Sr. i" Secretario rl:'t conl.n do snp:ninto 

F.XrllPIEN1'1> 

Ofl'ioin do R1•. lk. Didimo da. Vnign, Pl'llsidonf.r.• rio Tt•i
hnnn I tl" Cnn/as, rlntnrJo do ~~ tln ,jnnhn, eommunirnnrlo lN' o 
Sr·. J'!'llsirtnu/.n fin Hnrmhlir•a m•rJonnrln o t·egist.r·o; soh Jlrot.rslo, 
do cont.rnc/.o dr Hl ri" ,ianllil·n. pnr·a novns oltt•ns do melhora
mentos do pol'l.o dn Hnllin. o rJunll'l\ra impugnado pelo ref~
rido Tribunal. - Inteirado. 
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~ Sr. a• Secretario Pl'OC!)dO (L leil.m•a r.los seguintes 

PARECERES 

, N. 134 - 1012 

Achnndo-se o SI'. Senador Gervasio de Bt•il.t.o Pnssos, 110r 
mol.ivo de molestin, impossihilitnrJo de nontinnnt•, dJJI'antll 
algum tempo, a eomrmrccet• :'ts sessões do Sennrlo, rertlii)J.'•;n 
fJJJn para isso llw J'ossn eoncedida a nneessnt•in. Ji,rm~a. po
dnnrlo gosnl-:t ourJo melhor lho eonvicsse. 

A Commissão uo Policia, tomando eonhecimcnto do pedido 
dn hourmln rort·esontanLe do Pianhr, ,·, rir: pnrcert· que o f;rmado 
appr·ovo o sou requerimento. 

Sala das sessões, ~ de Julho do '19'12.-QJ!'inl'i.no Bnnff!J111>o, 
presidente.- Ferreira Cha1Jcs, 1'' seeretal'io.- <b·au;in t}r;e.~. 
~" snrwetttrio.- Pedro Auanstn Bm•(Jr:s, 3" seemtario .-.los.: 
Morin Mdello, supplentr, servindo do !t' sccr'cial'io. 

N •. :135 ~ '10:12 

A Commissão de Finanr;ns entende que o proJecto n. 1:1, 
rio corr·ento anno, está no caso rio rnerocor a approvnr;ão do 
Sr.mado. 

Ellc autoriza o Governo a coneedr,r. isenção de direitos 
n todos os mnlm·iues, apJlat·clhos t< animafJs dest.inados a em
prezas que se organizarem com o fim do estabelecer nstaçõcs 
zoot.echnicns, melhorar os methodos do m·eação dos animnPs 
ele raçll pura, construir silos, aperfeiçoar os processos dfl 
alimentnt• o engordar o gado, installar armazens frigo!'ificos 
e ostllholccimcntos conhecidos com a dcnominar;ão do c Pn
cldng Houso ~ JlUra· a pre]mração e expol'Laaão de eamcs con
geladas o productos congeneres. 

Basta 'est.o simples enunciado para demonstmr a ntilidado 
da mndidn propostn. Blla vem J'acilif.m· o desenvolvimento no 
paiz rio uma industria para a qual n6s possuímos as eomli
f.'ÕOs naturnos mais apropriadas em toda a extensão do no~so 
vasto t.crritorio, o que, si tomar entre nós grande incremonf.o, 
muif.o virá. concorrer para avolumar o nosso commercio in
ternacional, o que const.if.ue vantagem evidente. 

O art .. o•, do decreto n. 7 .737, do i6 de dezembro do 1!109, 
.i{t c:oncedo ás sociedades ou instituições agrícolas e pastoris 
qno so const.ituirem no estrangeiro, dirigidas por nacionac~. 
com o fim de promover, por meio de propaganda, o deson
yolvimont.o da industria pocunria. no Brazil, o dimil.o, a ,juizo 
do Governo, ;í rrsf.ituicão dn. irnporf.nnda das soguinf.ns desJW
·zns, devidnmont.o comprovndns: !'roto, seguro, 1in.~1w:ng cmlsuln
res o adu~ne·ims, além do trnnspm·f.e no paiz, quando remet
t~r.em ammnes · r·orroductor.os nos seus associndos .. 



ANNAES DO SENADO 
.~·· 

Mas, como se vê, esses favores süo resh•ictos ás emprezas 
dirigidas por nncionaos e, na conformidade do mesmo t·egula
mento,s6 se :fazem effectivos num tmmoro rcstricto de animuos. 
Não ó muito, pois, que o Poder J"egislativo conceda a dis
pensa tiio sómonto ilos direitos aduaneiros a emprezas que 
se proponham ao mesmo fim e isto em relaoiío n qualquer 
numero de animaes, porque, sendo maiores as proporcões do 
servioo, tanto maior proveito advirá .ao paiz. 

Entende, porém, a Commissiío, que o favor concedido nüo 
deve ser limitado a emprezas, sinão tambem aos indivíduos 
que tenham em vista o mesmo proposito que as em prezas. 

Outrosim, julga quo é . conveniente pam maior clareza 
declarar que no caso sujeito o unico favor concedido é o da 
dispensa dos direitos aduaneiros, sujeitando-se quanto aos 
mais os pretendentes ás disposicões regulamentares em 
vigor . 

. Neste intuito, submette á consideração do Senado ns se
guintes emendas ao projecto: 

No art. 1• diga-se· depois das palavras: - «animaes des
tinados>, o seguinte: - «nos indivíduos ou omprezas que teem 
por fim estabelecerem, etc.> 

Accrescente-sc aindn depois do art. ·J•, p sor;uinto artigo: 
«Aos indivíduos ou omprezas favorecidos por esta lei não 

se applicam os demais favores concedidos nos importadorc·~ 
de animaes pelo regulamento expedido pelo decreto n. 7.737, 
de 16 de dezembro de 1900, obsArvadas, porém, CfllRnto á regula
rização e fiscalizacão da importação dos animaes as disposições 
do mesmo regulamento, pm·a cu.io fim o,q pretendentes se diri
girão ao Ministerio da Agricultura, Industria e Corrur•r,ret•.>, 
e quanto ao mais ao da Fazenda, de accOrdo com o que pro
oeitúa o decreto n. 8. 592, de 8 de março de 19H . 

Com estas alterações, pensa a Commissilo crur n Senado 
não deve negar seu apoio ao projecto. 

Sala das Commissões, 4 de .iulho de 1912. - F'eliclano 
Penna, presidente.- Urbano Santos, relator.-F'rancis11o Srí. 
- Oassiano do Nascimento. - Tavares de. Lura. -J,rmpoldo de 
nnUI.iies. - Francisco GZ1/Cel'ÍO. 

PRO.TllC1'0 DO SllNADO, N, 13, DE 1912, A QUJl Sll REFERE O P.~nllCllR 
SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 
' ' Art. f.• Fica o Governo autorizado a concedor isencilo dr. 

direitos a todos os mnterines, apparelhos e nnimnes dostinndo~ 
a emprer.as que se organizarem oom o 1'in1 do ostnbolecorom 
ustncões zooteohnicas, melhorarem os mothoclos de creat•ilo 
•.los nnimnes de rncn pum, const!'uirom silos, upot•J'eiconl'um 
os prooessos do alimonntnr e engordar o gudo, instullarern Ul'
mazen::l frigoríficos e establ!lecimentos conh.ecidos com n d~-

• 
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n6minacão «Packing House», para a preparnclio c uxport.n~rw 
tio carnes congeladas e productos congeneres. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões 10 de junho de 1912. - A. Azeredo .• 

Jos6 M11rtinho. - .T. M. J11etello. - Gonza(Ja la:yme. - Can-
dido de Abreu. !• 

O Sr. Pinheiro Machado - Sr. Presidente, communico a 
V. :l~x. o ao Senado que eu c os col!egas distinguidos por 
V. J~x. com a honrosa Com missão de apresentar as ho
monagetis desta corporacão ao Exmo. Sr. general Julio Roca, 
i\1 inistro Plenipotenciario da Hepublica Argentina. no Bra
t.il, levámos áquolle illustre cavalheiro os votos de boas vind11S 
c grata permanencia no seio deste paiz. 

O Sr. Presidente - O Senado fica inteirado. 

O Sr. Sá Freire (") -Sr. Pt•esidente, pedi [I palavm para 
solidtar ao Senado seja inserido na acta dos trabalhos de 
hoiu urn voto do proí'undissimo peznr pelo fallecimento do 
ermudo medico bra.zilei~o Josó .Teronymo do Azevedo Lima. 

Os relevantes servJcos prestados por este nosso saudoso 
p\ll.l'icio (aJloiados) á sciencia e á causa publica justificam 
O JlJIJU l'Ol]UO!'Íinento. 

l~oi intendente municipal e nesse cargo prestou assigua
l~dos sorvicos a esta cidade o foi tambom o fundador .e di
miii.Ot' tia Liga Brazileira Contm n •rubcrculose. insLituicão 
a t]uc Jll"O>~tou os mais momoraveis e relevantes servir;os. 
(:lpoiadus.) . 

Po~o, pois, uo ~enado que faca inserir na acta um voto 
do pt•oJ'undo pezar pelo J'allecimento de tão dist.inoto bra
r.iluiro. (Muito bem; 1ll!t'Íto bem.) 

Approvndo unanimemente. 

O Sr. Laura Sodré - Sr. Pt•osidentc, 1• Com missão no
muntla por V. Ex. para representar o Sonndo na ceremonia 
l'ealizada nesta Capttnl em homenagem ú memoria do inol
vidavol lmtziloiro o grande soldado Floritmo Peixoto, des
obrigou-se da incumbencia honrosa que lhe foi dada, levando 
a expressão da solid:u•iedade desta Cnsa a esse testemunho de 
apre('O c venerncíío. 

O Sr. Presidente - O Senndo fica inteirado. 

ORDEM DO DIA 

Yotnção, em 2" discussão, da proposicão da Cnmara dos 
Depu lados, 11. 141, d~ 1903, declarando que gosarííe de franquia 
postal n correspondencin e n «Revista Medica do Estado do 
::;, Paulo. 

Re,jeit.ndn, vae ser devolvida á Gamara dos Deputados. 

( •) Este discurso niio foi revisto pelo orador. 
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Vota•;ão, em 2' diseuss•io, da (JI'Oi'O~il)ão da Cam,nra d9s 
D•Jpul.udos, u. 1·'<~. rle 1!10:1, deeiai'Uudo que gnsaJ•ão do Jranqll!a 
postal a cOJ'J'eS[JOildetwiu u os imp.1:osso.~ do Cluh MiliLili'. 

JtcjeiLtulH, vau set• devolvida 1\ Camuru elos DepuLudus. 

Vof,n~,;üo, l!ln :2 11 ditieu~são, da. fH'Oposit~lÍo da Cmnal'a dos 
J)opulalios, u. H:J, de 1003, deellu·aHdo quu gosaJ.•ão do J'raHquia 
]Jusl.al a er.H'J'espoudeneia o os impressos do Cln!J. Naval. 

lte,ieílada, vau ser devolvida 1í Cmnnl'a dos Dcpul.mlus. 
' •' 

Yol.:u,:.ão, em :j•• di~eussií.o, da 'I'I'OPOSi(~ão da CHilllll'a. do:-) 
Der1uludos, n. HH, do 1!JO:J, declai.'Undo que ;;osaJ•iio duJ'J•aHquiu 
r•osl.al a eoJ•t•es(lotllil!llcia e as il•Jvistns dos luslil,utos Hist•IJ•ieus 
•-~ GI!Ogl'apllieos do Hr·a:dl, do Pnr:i, do Com•:i, da .Bnlliu, de ~. 
J'nulo, do .Pnran:\ e do S:wla Caf.lmt•.inn, u dos lHs"itulos At·
clu.:ologicos de Alu;;ün~ o til! l'oJ.·nnmbuco. 

Ite,iciiudn, Yilll ser devolvida :\ Camum dos Dupuludos. 

Vof.nt~ãu, em ;;:~ dii-:ens:;ão, dn rli'Oposi1;iio da Cmnw.·a Uo.~ 
DeJIIIl.itdos, n. :1~8. •lo l!lOli, eorwcdrmdo :\ D. ALal:í. Dr·unnnund 
1.!1! ~lw:edo Guimarrw~, vjuva do ex-Dv1•uiado HcdeJ·al po1iL 
Baliin, DJ•, Aclalhorl.o de Olivoil'll Guimuriíes; " aos st•lls 1'ii!JOS 
rnrJ,or•e:-; a ]li!IISiio nwnsal t1n ~GO$, replll'/,idnJnnnte. 

lll\icil.ntlu, y:w Her devolYídn ú. Cnmnra dos DBJlul,;tdo."í. 
}~1 allllllllcinda a volar;.fio, em li\ d h;en:;;sfin, fio '/H'o.ioeJn tio 

Scn:ulo, n. l!•, de i!ll~. r•Jeonlicecndo legitima a AssemlJMa "" 
Estado dn Piauliy, presidida pelo eiúndfio .Pecli•n Auf.;'usto do 
~oUZil. l\hmdcs, e autorizando o Goyorno a intm·vit· no~ termo:; 
tio urL. ü" n. ~. da ConsLiluicão Ji'erlm•nl. 

O Sr. Cassiano do Nascimento (') (pda m•tit:'m)-St·. 1'1'•:
sidenl.,, Y. :Ex .. de ucct1t'do eouJ o 1\egimenl.o, :walm dn :m
JILlllciaJ' :t Yol.n•;ão, um Jlt•imoit•a discussão, do Pl'o,iecl.o 11. -1·1, 
(le::~Le tlllllO, reeoni1ecendo ILlgiLima a ,..\~sembl1~a LB~islativa 
<lo Pia.uily, (Jl'esidida pelo 81·. Podt·o Augusto do Souza Men
.t.les. J~utJ•o I!Jil tltn·jda sobre a maneira do dn1· mu11 vol.n n 
•:~~" JH.'ojeclo. A dcl'el'encia que tenho p;u•a o honrado Suna
<.lot· pelo PiauiJ~· nw Jeval'ia, t!csd•J logo, a acl!eil.nt· em 1" dis
clt~<ãu o Jll'Ojeclo d•: S. Ex., para mui~ lm·<l..,, •Jludd\\(lo eom
plcl.uJtteuL••. o assumtJlo, pet'aulc ;~ Commissão r•Jspccl.ivu, tle 
'-l"'~• :iliás, l'u•;o pude o pemulo o Senado, pronunciar-me afi
m!. 

!lia~ Jtol.o iJllr• o ru·o,iecl.n tln S. J~x. comu~a rcconlll!i'ollthJ 
Ulllt\ ddenHiuaua eOJ'(lOI'tt~;.l\o, lli'üôididn pot• ttrll (iel.m•mimulo 
,,jJmlão, como :L Jegil.inm AssemiJiútt J,cgis!aLiva !lo Eslado 
dtl. J1iauhy .. J>eJ.•guJJto a mim mnsmo o pet·gmlt.o ao 8emu1o si, 
tlepois fle l~:n·et· u1'1'it·maflo uom o mun volo cruo cssn assem
h li'•n, tn·eiddida polo :';r·. Souzrt ~Tcurlos, 6 a Jcgil.ima nssem
b!t•a do J>inuiJy, não rico Lolltido du reron:;·idol·nr sobre o pt·o
jecto ... 

.. .... 
. (') EsLu dis0u1·so não foi t•cvis~ ilolo oraélor1 ': • 
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Os Eni:'. A..\zEI\EVU b .F. GLn:Eftlu - Não fica.

O ~IL ME.'WE:; DE AUIElli.1 - Fica.
u ti!:. GA:;:::;LIXO DO N.ISCL\IE.vro - lJL'I;O au ~t'llCl'.b ([lI';:

UH; uuca.
O SIl. A. l\zenEDU - .\ fJl'iIUL'ir'a UJLaClto é aIJCIW~ ,~I)IJ!'c

a cuu.~tiLudoIlalj(jadl' da Jlwlel'ia.
I) ~u. LEOJ:>OLDO De .HL;LlIÔE,'; - ~ümelI(e isso.

Ü Su. :\.. AZEnEDO ~ ~ão oLri,;a o \oLu e!ll [Ju,;lel'iu!'es
d i:;cu"si)c::;.

I) SI\. C.\:-:;I.I:\O DO X.\SGI.IIE:\'ro - ,\~sil\1 o fluiwl'a COII!
DI'c!IL'.JH.h'l'. si o pl'ujedo e~li\"csse I'l'di;:;ido de ouLl'a IlJallc!ra,
c eu 1JI~!l1 III'~ aJJalall/.:aL'ia a CiüLmd.lcl' a minlta duvida a'J
;-;L'Ilado.

O SII. IllDElllU Go:\r.:.ILvES - Pal'ecI~ lIUc cu uão poilia l'L'
lligil' O lJl'ojedo de outra fórma.

O SI'.. "C,IS:::;L\NO DO :'iASCL\IEN'!'O - Como I·.~(Ú l'cdi::;id(J,
qUI'!' lue varem'l' llue o Seunrlo voLa desde lugu ü lL'g;iLÍllli
r/:J0'! da Assemuléa do PümlIY, pl'cCiirjida pl'lo ~I·. ~ol1za i'kll
des, e (jUC, seIll ineo!wL'l:'llcia. não jJolli'l'ia I'm -.:.' di~L:.llO)~f\O
\oL'1r contl'a aCjuillo qlll~ a [loinl'ól, isto é, l'ecOnhel'l'ndo "U
a::;C'I'U, pelo meu \'oto, a Il'giLilllidade deSCia wiCielllL ['J<l, u<lú
IJlI~ é Iidto, salvo ineolwreneia, rnauifl'stur-JlLiJ eoull'a dl:t.
Si, lJod'llI, UCi IWlIl'aduCi ::lcllauore" I! o lH'Opl'io autol' d,) VI'Ü
jcdo ôlHiJ.'I1Htlll quC' dahi l1:to pouel'iío sUl'g-ir emJJ<lI'<lI;us l'ólJ'é!,
LI meu pronunciamento afinal. j)üueu impol'taneia km partI.
Illim a LIllI~~Uí.o qUl', eu ia l,~valllal'.

O 81\. S.\ :FlIEHtG - E,' IJOI' i~.-;t) l]UI! l'xi::;klll tI'I!S Lli.~eLl.s
sue·~.

(I ~1l. C.\S::iLI:\Ü DO ~.I::iCL.\llc:\TO - ~i s(~ tratass,' apenas
d,~ Ulua inuicação, p:ll'U que llfÍ:' lIOS I'I'OLlullcitt~Sellll'Ci arinal
c "uJwluisseulOs, ,;omo é uatul'al, JJO[' UIlI pl'ojedo de II~i. a
JlIill!Ja uuviua niío U'ria J'azão d,) ,';CI'. JlIas nus tel'tno,~ I.:al,;
SOl'it'o~ elll que estú redigido o PI'l)jl'ctO. dedal'o ao S,'nado
que o meu volo uão significa JlIais do CIUL' UIlI Ciimplcs apoia
menLu. (apoiados) ficando ul'."ta rÓl'llla n'solvido o JlICU jH'UCl.'
dimcnlo, mesmo lJorcluc ...

O 811. LEOPOLDO VE BULUÔE;i - Todus n
'
)" <Lt'lJllIjI<lnlla

mos \'. Ex. nessa l'csa \Ya.
O 8ft. C.IS'iLIl\O lJO X.\SCL\IE:\To - " .ainda Ilãl) e,~Llluei

a questão, puea POd"I' decidi]' qual a a:;scmbka kgitim<L UI)
Pii1Uhy.

:\ inda qUt' a maioria du St'lJado niio l[UeÍl'ü estaI' dl~ u'-'
t'Úl'Ul\ '-'om o meu modo de sentir. d'l que a maLel'ia d t'1'I:1'; ,1,

v ir por uLlIa illdiL:açiio para Llue a COIIllIlissfLO réspedivu. of
refeces:;,' a SWl condusáo, uflO llW oPPol'ei a. lJue o pI'O,Í"f.:.lo
do nobre :::ícuador pa:-:sc ao ::>egundo tllrIlÚ da L1isCll:;~á(). .(Jb.cito
,bem; IIWitU b~'In,).



!6 ANNAIIB DO SENADó 

o Sr. Francisco Glycerio ( •) -Sr .. Presidente, ao nobre 
Senador so afigurou quu o voto J'avoravel ao projecto cm i' 
tliseussão implica responsabHidadc, d~ mnneim a obrigar os 
nossos votos nos turnos ulteriores. 

Cont o meu voto .l'avoravel ao proJecto, doclaro que não 
tomo a rcsponsa!Jilidadc de appL•ovul-o tal qual est;í; reser
vo-me o direito de o emendar, e até de o rejeitar. Mas, as 
observaçücs do nobre ·Senador pelo Rio Grande do Sul niio 
procedem. . 

~rodos os pt•o.i c c tos de lei n.fiirmam alguma cousa cate
gol'icamenLc. 

Na primeira discussão só so cogita de aput·ar si o projecto 
ó ou não constitucional e nós ficamos com a liberdade a mais 
plena do o emendar, approvar ou rejeitar nas discussões se
guintes. Esta é a doutrina seguida. (Apoiados.) 

O SR. RIBEIRO GoNOALVJlS- Perfeitamente; o argumento do 
lwnrado Senador pelo Rio Grande rlo Sul prova de mais. 

O Sn. l!'MNOisco GLYcmuo- Não devemos.pretender intro
tluzir innovacõcs num regímen assentado, modificar costumes 
ll habitas que voem de 70 unnos atrás. 

O facto ó csl.o: u primeira discussão só tem Jogar para se 
l'ot·iJ'icar a constitucionalidade do pro.iecto. Ainda mais, Sr. Pre
nidcnte, segundo as nossas praxes, a Commissão· do Constituicão, 
apozur do voto do Soll!ado reconhecendo a constitucionalidade 
de um proJecto, ainda fica com o direito do o julgar inconsti
l.ueionul. (Apoiados. Muito bem.) 

() SI I, tC:ISSIANO IJO NASCil>l.llN'J'U- l1cho a jlL'llXe oxquisita, 
do se firmar agora uma cousa para se neS'llr depois. 

0 Sn. Pnms FERREIIlA - Por isso é que deveria ter sido 
oJ'J'oredcla uma indicação, e não um projecto. 

O S11. FnANCisco GI.YGill\10 - Senhores, nós não devemos 
coudomnar uma praxe QLHISi secmlar, cm um momento em 
<JUe oe discuto com calor c quando todos nós s•ubemos Que o So
uado .não l'az mais do que autorizaz·, por um voto perfimcLorio, 
o summario, o estudo demorado e amplo do matoria. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMllN'J'O - Mas, si ,já l!RVil!. autori
~atlo pelo apoinmento .. ,. (l'arios SI'S, Senadores faliam ao 
?ncsmo tempo.) 

O Sn. FMNmsco GJ.YCEI\Io - Perdão, senhores·; l'acamos 
como os inglezes, que se despreoccupnm das formulas· gez•aes 
fHll'tt u L tender ;ís t.rnd iccües dos leis o costumes. 

E' impossivcJI que dous rcgimens tenham introduzido no 
Senn.do do Hrnzil uma praxn et•ronea, inexplicavel e sem. funda
mentos. 

O Sn. CAs'rno PIN'J'O - 1\!us os tuogumentos de V. Ex. pro
uedom unicamente quanto á discussão . 

. ( •) Este discurso não foi revisto v. elo orador. 
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O SR. Fn.\t~clscu .(H,YCIÜUu :_ Eu ia ~rala!' agora o.lo 
npoiamento. 

ci Sn. C.IS'L'no PI:>To - O apoiauwul.o é eousa \'Cnuio.la. 
O Sn.· Fn.INw~co GI.Yl!Jmw - Mas o hOLH'mlo Scnacfor pelo 

R.in G1·ande <.lo Sul alluliiu l.ambem ao apoiamenlo, 11 t!U pre
tendia explii!UI' que o apoiamenf.o niio tem nada com a natu
J'r!za do voto datlo nu IJI'imeira diseussão. Jsto tl um mero acto 
quu ~e o!Jlom eom n u.;sigJI'nf.JJI'U de cinco Sr·s·. Senadores. 

O i:ln. ]~'lmllEJTI.I ·cu:w,;s - Nem tom o.liseussüo. 
o Sn. C.1~s1.1:>0 uo N.ISCI~J.EX'I'O - Mas si não tiver ii assi-

0n.af,ura .de oinco .Srs. Senadores'! 
O Sn. Jõ'MNcrsco Gr.Yt:muo - Xesf.u cuso, · ·,.· pl'ojuclo ficá 

nohm a rnesn, agu•ardnudo o ll',itluo J'eginwnlal. i:lão :J'ormalida
•tlt!s ini.I'Oduzidns ·pu t'rt · nw!IIOI.' uncnminhamento das disuussõee, 
exame e e~l.udo t.los· ussumplos·~ul>mcLtidos ít U[ll'eciaçiio. do ,Se
narJo. · · · 

E' ·Y•JJ'úatlt! !(Ul! na JWirneh·n discussão os f:k~.·' Senadores 
f.eemu. JiherdadtJ ri e rl!.ieil.m· o' JH'o.ieul.o, mas, fiO I' uma pratica 
qua~i ~tJIJUIUI', ~alvo o.~ en•os em !fUtl as incom·enimwias rcRu!tan
les do JH'o.ieel.o são evidentes ,; que 8tmntlor·es e Dcpuluo.los se 
nnimam al't>,jcif.nt• cm prinwiru discussão. · 

DtJmnis tern-se eomo tleseonsidemção n um ti e· nossos cnl
l~gas •a I'IJ,icit;iío dos lll'O.i••cl.os tllll J• diswssiio. (Ntíu apoiados.) 

O Su. Jllogluo Goilç.ll.vt:s - Etl não considero assim. 
' 

o 'sn. l''t~lxmsco GJ.Ycmuo - O noJH·o Srmarli:w. pelo .Hio 
G1•ande do Sul gcnm·osanwntc ÍJ gouf.ilnwn!B ncabn de alludir 
a tJS(,/1 llÍ!'CUUJSlanci'<l• ·' · . 

O Sn. C.\s'rno:J'IN1'0 ~A lcttr·a do l\eg·imrmlo obJ•iga quanto 
;i. discussão, al'im de l]UtJ o Senado no primeiro turno só co
nlwça. da constitucionalidade do pt•o.ie~to. Niio• se t1•nta do modo 
de vota!', Cada um de nós ptldo l'n?.cl-o como quizet•, 

O Sn. Fn~INCtsco (ir,nmmo - .Esl.;í. claro; allut.lo ~ acto do 
IWIII.ile~a c dolicadoza enlr<i Soundorcs, e não a uma disposi~•flo 
d61 Jtcgimcnt.o. . .. 

O Sn. C.IS'I'Ito 1'!N'I'O - Jle~o n•nin pnrn. insisti!' cm um 
apm•lfJ ·que pódu sor impct·l.inent,c:, mn~ ·~ .sincoi'O. Dcsconh•l~o 

. :thsolutamenLc ess;t praxe tiH se •nppt·ovnr·, pot• mum cortuzin, 
cm primeim disaussão, um. pro.ielllo quo não' esteja de nccllrdo 
eom 11 or•ictltn•:ão polil.ioa da maioria do Scnndo .. (,t,Joiatlo.l.j 

O Sn. Fn.IXCI!\Go úLrr;muo - Nã~ discuto essa· parlo que 
enlundH com a delwadeza possoal dos ~enndores, uns para ,:orn 
o~ outros. A nntul'ozn. do ussumpt.o mo impede de continuar a 
disc~t.iJ'. Cadn um toma •n responsnbil,idndo dos ~cu~ netos, nn 
mcd1dn do seus pensamentos. Voll.o, POIS, ao caso cm debato. . 

O· projeCto quo rlolerminava a intoi'Veilr;iio t.lo Poder ·Ex~ 
crJut.ivo no Estndn do nio do Junoiro closignuva nominnlmento: a· 
asscmhléa presidida por li'ulano do tal •. 

Vol. lll e 
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O Sn. Rmmno GoNç,ILVES -· E os termos do projecto ·om 
di~eussão são precisamente os mesmos. 

O Sn. FnANctsco Gr.YCill\10 - Todos os pt•eecdonles são 
estes: Wll projecto do intervencíio do I>oder Executivo não 
póde deixar do designar alguma individualidade roprosentando 
uma corporacão ou um •acto politico, sobro o qual possa o Podor 
Legislativo, enlear a lei de reconhecimento e de intervenciío. 

Demais, supj]onhn-so que se faz uma indicucüo e que so
bre c!la a Commtssão do Just.icn ou a de Constituicão formule 
o seu projecto. N•aturalmcnf.e, a Commissão ha de indicar no
minalmonto a assembléa n.ser reconhecida, o como· o projeet.o 
emana do uma Comm issúo da Cusn, niio passa pela primoüa dis
cussão, mlls, desde logo pela segunda. Ora, a segunda discussão, 
vtlle então pela primeira, e nós tomos de dar o nosso voto a um 
projecto· que· consigna uma referencia nominal a uma assom
JJlé!L ou a pessoa do um governador do Estudo. Não ha, por
tanto, contradicciio. 

. O facto, porúm, que roge n ma teria, 6 este: na primoil•a 
discussão trata-se exclusivamente da constitucionalidade do 
projecto. 

0 S11. PINHEIIIO i\IAOl!ADO - E da utilidade lambem. Está 
expresso no Regimento. O Senado pódo ontondor que nüo é ut.il 
o PI'Ojocto, embora constitucional. . 

O Sn. Ji'J~INC!Sco GLYCEIUo - Sim, senhor; mas a pratiea 
niio tem sido esta. A utilidade acompanha o projecto na pri
meira, segunda o terceira discussões, porque é proeisau1enk 
sobro olla que o Poder Legislativo exorco a sua i'unccão, 

J>or que razão o Congresso votará uma lei, som attondcr a 
sua utilidade ou uo ponto de vista jw.lieiario, economico o ar
tístico 'I 

O Sn. PtNHillllo li!Acu.wo dú um upu!'le. 
O Sn. Fn.\NCISco Gr.YCEIIlo- Chamo a attencão do honrado 

Senador· pelo Rio Grande do Sul. A ulilidudo tl um n~pecLo do 
Pl'ojeeto que precisa ser amplamente discutido. 

O Su. CASl'llo l>rN•ro- Na hora da votaoão? 
O S1i. l!,nANCI~co Gr.YCilliiO- V.. Ex. !'ol'orc-~o ú minha 

prcsenca na tribuna? 
0 Sn. CAS'l'liO PIN'l'O -Oh! Não. 
O Sn. FIIANCISCo GJ.YCEI\10-A ul.ilidude do projetJto ,; oh.irJ

cto de discussão, tanto uo pl'imoiro turno como no sogtuHio e no 
tcl·cciro. 

O nobre Souadot• pelo Rio Grande do Sul sabe quo.na pri
meira discussão os projectos são votados o discutidos ouglo
badamente; na segunda, a discussão c vobtoiío são por artigo, 
detalhando-se n mnteria e ehmnnndo-se, pum olln a attenoiio 
dos Srs. Senadores; na t.ercciru, então, distlute-so nm eon,iunt.o 
u materin nmplnmente dobatidtt rlll segunda \discussão. 
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_ Parece-me que ÇJ pr~o,iu~lo do !Jomn_9o Senador pel9 .Piuui'Y 
nao deve to1· uma rc.JCIQao tuo ra[Jida, nua ~endo suspeito assim 
pensando. Neste ponto sou. impeccavel; .ningucm ó capar. do 
apontar-mo como tendo insistido a favor da iutervew;ão nos 
J~studos. Quanto ú intervenoão no l~s/.ado do Rio, votei om si
lúllcio o amargamente. 

O SH. A. AzEimoo- !\las votou bom. 
O Sn. Rraww GoNÇALVES- Eu tambem votei bem e é por• 

is~o que penso QUIJ o Governo deve iuteroyir no Piauhy. . 
.. O Sn. FnANC!Hco Gr. YGJmJO- Não tenho motivo para ar

l'CJlender-me de ter dado o mott voto. i\lo,s infelizmente o Con
gresso deixou de exercer a sua missão o eis o motivo porque 
mais do que nunca J•oceío dar o meu assentimento a tues pro
.iecto;, porque, fundado em um pm·eccr da Commissiío, o Pre
sidente da Hepublica int.erveiu nu Estado do Hio, arbiLmria 
•J incoustitucionalmoule. O Poder J~xecuLivo não leve pa
ciencia de esperar que o Congresso cumprisse o seu dever vo
tando a lei necessur•iu, h!Lervindo a sua vontade manu milital'i 
<! dando posse governamental a quem muito bem quiz. E' por 
isf.o que eu nüo dou o meu voto •Sinão dominado por serias l'e.
servas, porque não tenho amigos nem correligional'ios que pre
dominem sobr·o o meu respeito á l!'ederacão. 

·Nos actos da minha vida politica, ninguem oucontrará 
outro procedimento. 

Dou o meu voto ao projecto do hourudo Senador ueeln
ranuo bem alto que o faço pela ciJ•cumstancia de reconhecer 
que o pro,iecto é perfeitamente· constitucional. . 

0 Sn. MENDES OE ALME!OA- ]~', portanto, inutil. 
O Sn.J?MNCISco Gz~YCEIIlo- Eu não diôse inutil. 
0 SI\, CASSl,\NO DO NASCl:i\!EN'I'O- A utilidade e consf.itu

cioualidado l'azem o objecto dessa discussão. 
O Sn. SzmSl\!UNDo GoNçM.Vl~S- O Senado não fica ubsolu

l.amente diminuído na sua competencin por estudar o p!•ojecto 
em c(ualquor das suas faces, acceitando-o na primeira o nu se
gunda e ro,ieitando-o nn terceira discussão, 

O Sn. J?n.INCzsco Gz, YCNmo- Os houl'UdOti i:icnatlores po
dem J•ojoi!ar• o proJecto. E' !H'ociso pura nüo rojoitnl-o uosta 
hora uma dose do prudcncia o P.revisiw taes que não ú com
mum a nós outros, homens politicas. 

O Sn. MENDI~S uz~ AL:<vmUJ,\- V. Ex., pelus palavras quo 
profere, vue levat• muitos Senadores a votarem contra. 

O Sn. FllANarsco Gr,ycimiO- Si VV. EEx. votam com sua 
ccusoiencia... . 

0 Sn. nil~NOES llE ALMJ~JUA- As palaVl'aS do V, Ex. podem 
illuminar essa consciencia. 

O Stt. Fn.~Nmsco GLYC:lllllO -Eu disse« nós outros», collo
quoi-me em primeiro Jogar; portanto, pam rrue me dtl V .. Ex. 
essa armi·te, que sú p6do ter como resultado conôtt·angoz·-me? 
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1.'ive a delicatleza SU!ll'CJJJrl tle collocar~uw ent.rfi ·os Srr.. Sena
•k•rcs. cntl'll ·os quues sempt·e rnt• ·~inl.o bem. O honrado Sena
dor uão Yac \'Olat• levndo pelns minhas palavras •• , 

O SI! .. Mr.:sm:s rm AT.~IllJJl,\- Os 8r.~. Senadores volam com 
~Utt eouvicciio, mas depois tlus IJUinvras de V. Ex. a con
vic~üo de alguns púdu Sf.'l' de que o pro,jecLo nüo •í uLil. 

O Sn. 11n.INCJHCO GJ,YCERJo- Pois o que ou disse foi: 
«Votem mus não ~e. csquecam de que nn m:ll'eha que os ucou
tedmentos politicos seguem no Brazil, amanhã todos catarão 
atlingidos.pelos mesmos males: lodos vlrã.o ao Senado (iedir tL> 
JJJCsmas prol'idcncias. Quando ellas lhes forem negadas, ua 
1' dis1;ussão, preJudicando esLudos postoriores, niuguem Lm·<i. 
J,~ direito uc .~o t!Uuixnt• sinão uo sun lll'Opt•ia .impJ•ovidcncia. 
Na ~ituucão actual da JlO!iLica· braziiiJiJ•a, quem se ,iulgur uo tie
~:uro do ull.eulatlos bom pouca prova dá de sua oxperiencia c 
de ~~u ~ouso poLitico, . . 

1', :·: :·;· '; '.• '' .• I : 

O Sr; A. Azeredo (') - :'Ir·. l'l'IJsidenl.c, eu não iJOiloria, 
ol~: fúrnm alguma, depois .das ollsurvacões do honrado Senador· 
j'ulo llío Umndo do Sul, nconwanhada dns considorucõe.~ do 
Jom·atlo·Henatlot• J!OJ' 8. Paulo, deixn'f.• de dim1• algumas pala-

VJ'U~ sobre o assumplo. · . 
:Como ·o honrmln 8unuúoJ· pOJ' S. Paulo, eu ,sou fcúuralislu, 

!Jão tmuJo, .iúma is, como um dos membros do Congresso Nacio
nal, r·ecusado meu vol.o nem minha pahtvrn ll qualquer das 
nuc~Wcs ·de ordem eons~itucional que dependam do. cstud.o c 
do voto do Cong1:c~so: Sobm o llaso prcseut.e, tenho a dJZN' 
•JUI.l, duas vcws,· cm casos smnclhnntes tive quo dar meu voto, 
eomo relaLór o• como parte da Conunis'são de Constituição e 
J)iplouuwia,. d•.'. sortu (Juc ~ou forcado n•Jslc momento, ncorn
Jltllllnmdo ·o íllusLI:iJ Senadm· pelo Ui o Omnde do Sul' ims suas 
oiJ~ut•vucõ•Js, a deelm·ar n V,K'i:. que penso, como o Senado, nero
dilo, que u1' discussão uão envolve seuüo um volo 11Ciu questão 
consW.uc ionn I. , 

Nüo tem r·azão o honrado Senador pot·. S. Paulo quando 
al'l'it·u1n que. o J1I'ojccto apt•escntado n esta Casa .. do Congresso 
sobJ•c a quesl.iio do l~st.ado do Rio de Jiineit;o tivesse designado 
•Jsla ou aquellll assmnhlén. Nn. primeira questão, S1·. Presi
deuLe, o SI)Jmdo teve de estudar uma indicnoiio aprcsontud:1 
tirJ!o então :O:eundol' pelo Estado do Rio úo Janeiro Sr; Dr. Erico 
(:oclho, c ~oi.Jt•r. cst.c assumJlto, ~obJ•c esta· indicação, o Scundu 
•mtonúeu que nndn Linha· n uelihm•m•, competindo oxclusivu
menlo aos potltmJs pulllicoR do .Estudo t•csolvcr sohre a ma
teria. Mais. tarde, por,Jm, o. chefe .do P.odcr Executivo enviou 
1is !luas. Casas do Congt·esso a representucfio do umll dns assom
bh\as ·do Estado do Rio de Janoiro,' para que o Poder compe· 
tonle dcsso a sua opinião n respeito. · · · · 

Foi. nhi. quo' a;.Qommiss'iío de Comlituicfio, o Diplomacia 
do Sonndo, osLudnnrlo o nssumpl.o como lho compet.ia, ·entendeu 
J·e~olvnl-o,.úepois. do !Jem. •J;tnminnl~.o •. nprosollLnndo ti, conside-

( •) Esic' d'iscurso uiio foi revisto pelo orador. •· 
, I ,. 
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raciio oo Senado o JlrO.iüclo ~e lei que reconheci:~ uma das 
nssnUJbléas do .Estado do Rio de .Taneit•o. 

o 8n. lln.I~CrRco Or.Ycrmro - Designou ou não? 
O 811. A. A~rmrmo -·Mas rwei!S~nr·innwnl.ro, •• (1',•o•!nm-.ve 

I!OI'iON npnrli?N,) . .. . . 

Eu di~in; St•. Presidente; quo n Gommissão apre~cntou 
rnt.ão o seu· Jll'O.ÍO(lln r.·econbecendo uma dns nssembl•ins !lo 
Rio de Janeiro. 

Não · l'O,I.II uuvida fJUil exi~J.,. absoluta dil'l'f!r·•!nr;n 
f·.nlr·o•. ~~ duatidndu 110 J~~l.\tdn rio Hin ol" .Taunir•o) ·~ a dunlidnrli• 
uo J~stndo do Pinuh)', :'\llfJUOIIe, havia uma tJtwsl.:in inleir·a
uwnl.l.• exr:er,cionni, .e m·a a fJrw impiicavn o r•,.conhccimcnln 
olos De(lutados por· um dos distrir!los. do Esl.nrio; Eram unn
nimo:; os J.'oJJJonheuimenl.os em l'ciação nos outJ'o,, districlos, 
isto é, 1", :!", 3': •• 5"; da re~olur;ão sobre a duvida o!xistenl." 
no ·l" rlccidia·a.mniol'in parn uma ou pm·a outt:a das a;;;;ernbl•\as, 
rte so!'le que n dualidmlc •!ra incontoJstnvclmente r•nai, Jli'P.ri
sando, Jlor•t.nnl.o, que um podm\ não digo super•ior•, mas ''om 
rompnl.eneia bastante,. r·esolvessc o assumpto. . · . 

Não· 'est:í nnH .·mesmas eondicües .o enso rio· 'Piauhy, qnr, 
a ii:'ti<, não· tJsl.ou e~tudando neste momento. 

O· SÍI. Rrorm1o GoNç .. II.VF.!< - Perfoitamonl.o nas mesmas. 
O Sn. A. Azr::nEoo- I:nJ.~ctanlo, 1<i o honradn Senarlor· prin 

Rio nr·andc do ·Sul ao emc~ <ie atwesenl.at• <luvidas a l'espriin 
ria const.itucionnlidadr•' do Jll'O,iei!Lo do honrado SnnadOJ' prlol 
Piauhy, •tivesse' procurado demonstrar• a sua inutiliriade, cu 
r•omprohendo· que o Senado JlUdesse uegn•· unanimemente o sen 
assAntimont.o· ao ·lli'O,iecto 1'111 IJllesl.ão. Não sendo assim '' lro
l.nndo-se ·exr.lusivnmente dol uma questão de const.il.ucionaii
rlnrto do JWO,icr.l.o, não posso dGixnr· de da!' a elle o men votn 
1'01 primeira rliscussão, · asnardnndo-mn para esl.udni-o r•onv~
·nienl.emr.nt.o e. delihçr•nJ• d~ modo dr.finitivo quando fôr appJ·o
vadn cm segunda drscussao. 

E' o que tinha· a dizer. (Muito bem; 1/!lt'Íto bem .. ). · 
' ' • 1 ~ ' • i ' . 

o·sr. Ribeiro Gonçalves ( 'l - Br. Pl'esidenl.n, em nrimeiro 
lo~m· faça minhas as palilVrns do.honrado Sonudot• por S. Pauto. 
flomo autor do prl:i,iecto, dou:..me porfcitnmcnto por .satisfeito 
•.·nm as alle~:ncõeH que ·1:\. E:c. produziu' '{lnrn, demonstrar que 
não hn motivo rle Ol'dem nlgrtmu que .iust.Jfiquo ns duvirlas 'rm
r•onl.rndas pJio' honl'adi> Senador• pelo Hio Grande do fhtl;·c[uanlo 
;i ohrigacno em que 8. Ex. f'icn, r•OJ' cohnrrncia, de con inunr· 
a dar• o seu •voto em favor· rio proJecto, umn wz votado por o li'' 
Mn Jlrimeira disflussiio. · · 

. Sr. Pt•esidento, não penso Lambem como o hom•ado Sr.nn
rloi''JlOI' 'Multo ·Grosso que os casos do Pinuhy o Rio' do .ranoiT'O 
não. oi'l'crc2_am perfeita ident.idndc. OH casos siio perfeitnmcnlo 
idonticos. Quncsquer que fossem as condicões que tenhnm por
vent.ura dr.tet•minndo no .Estado do Rio do .Tnnoiro o func~i~~-
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namenl.o de· duas Cnmnrns logislnt.ivns, o certo 6 que houve 
alli um momento om quo funocionaram duas asscmbtéus logis
laUvas, ciremust.amia irtouUca á qt:o so voril'icou no F.~l.ado rio 
Piauhy, 

Por consoqucncia, <i um principio do direito que, ondo so 
dú a mosmn razão .<c upplicn a mesma disposicüo. 

ll!ns, St·, Presid.:nlc, o argumento do nobre Senador pelo 
Rio Grande do Snl pnt·m·o-mo que nfto proecde ainda, porrtue 
prova de mais. 

Qunl é o proJecto que, apmsenlado nesta Casa, niío é sub
mottido {l tWimeim discussão, por ser preciso dizet• logo da stm 
uf,iJidado ou const.Hudonalidnde ? Qual ? . 

Todos os pro,i(Jctos, na maiot· parte dos rmsos, são appro
vndos om pJ·imeira discussão. 

O Sn. CAS'J'JIO l'IN'I'o-Não apoiàúo ! São reJeitados sempre 
que revelam inulil iclaúo ou inconstit.ueiona\irlade. Si um pro
Jecto revela nos sctJS propr·ios termos per Jaâe o absurdo, cn 
niio posso approvnl-o rm pt•imcim discussao .. 

O Sn. Rmimto GoNOAI.VJ~s-Não digo que o Sonado não possa 
rejeitar um projecto em primeira discussão; o quo digo é quo 
o facto do ter um Sonndor vot;tdo a favor de um pr•ojecto, em 
primeira discus~fio, ni\o obriga a susf.cnf.m.• ossc voto nas rlc
mais discussões. (Apoiados.) 

Sr. Presidente, o honrado Senador pela Parnhyba, Sr. Cas
f.ro Pinto, fez um1L ollserva(;fio a meu ver muif.issimo PI'OCe
dente quando ornm o honrndo Senador poJo Rio Grande uo 
Su 1; isto é, que o Senado o a Gamara, quando t.eem de tomar 
conhecimento dos pro,ieel.os quo lhes siío submettidos, ordina
riamente os appt•ovam em 11rimcira discussão por ·um motivo 
do deforoncia flaJ'II nom os seus autores. O honr·ado Sonadot• 
peln Pnrnhybn combato ns~a doutrina o com o!le cu acho QU(I 
o Senado e a Gamam, torlns as ve7.cs que tiverom de tomar co
nlleoiment.o do um projecto qne niio .lhes pnr·ocn, por qualquer 
moti\'O, em condicões rlo ÍliH' neeoito, não devem ahsolnt.ament.e 
nttender· ii sua provfmíonoia ou ú sua antoria. 

0 SR. MENDJlS DE AT,MEJDA- Esta rl que é n verdadei~n 
doutrina. · · : · · 

, Ul\<I ~~· Sf:N.inoll,.-Mas iJ contra a pra tio~. 
"': ér SÁ. RIBEmÓ: GoNOM:\•F.s-Será .oont.rn ri. prnt.icn, mM· a 
''ériindoirn doutrina é fatalmente esta. · . 

Si o. Senado entender que só pot•. defernncin ao humilde 
nntor do pro,iecto. em d iscussiío, vnc .vot.nl-o,. nesse caso, cohe
rente com n thcorin que ar)f)eito, pe11o no Sonado ·que o re,icif.o; 

Aproveito a oocnsifin para di?.et: com n maxima frnnquo~a 
que .nenh.uma ·illusiio mn inspirou a propositura dosf.e :pro,icrlf.O 
a r.~spaif.o,da· ilunlidndo Jcgislnt.iva no Pwuhy;•.não. • ' · · · 
· ·sabia :que .o mou pt•o,icctn, em ·nonhurnn ··hypothesi1 uho-

gnrja á vicf.orin... . . · . · .· 
, I 

O Sn. FEr,rar,INO PENN,\-Qun.nto rnnis ;l '.Phero?.inn. (Ri.w.) 
O Sn. RraErno GoNçM.vgs-'l'enho sobejas razões pm•a' isto, 

e assim P.Onsando,. ao justificrm Q projecto, disse que lnmen-

( 
I ... 
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tnvn que OR meus umigos no Estado tivessem confiado a sua 
causa ;í minha palavra, que, apeza.l' de sor desautorizada (11ão 
fiJlnlarlos), tinha contra si o grande peccado de não ser pro-
1'r.rida por politico que commungtlfl as idéas pntrocinadns pelo 
Pal'f.ido Republicano Conservador. 

Não desejnva nbsoluf.nmcntc tmtar dos factos de que dão 
noticia os ,i01•nnes desta Capital e que veem pôr em visivel re
levo a Rorte do meu infeliz pro,iecto. 

Ao passo que o Sr. Dr. Nilo Peçanha, Presidente ua Repu
hlica cm 1910, que não foi o mais civil dos Governos Rnpu
hlicanos, tendo deunte de si. a ropresentaçiío de um dos Pre
sidentes das duas Gamaras legislativas do Estudo do Rio, vciu, 
nm uma mensagem, pedir ao Senado que normalizasse a si
Rif.uacão legislativa desse Estado, que eliminasse todos os ele
mentos de perturbacão que pudessem pôr cm sobres alto a· or
dem politica e social e os direitos dos cidadãos, o Governo 
nct.unl, nilo obstante ~stnr sciente de que um Senador da Repu
hlica, representante, ó certo, de uma das mais pequenas uni
rlades da Nação, tinha apresentado um projecto á sua Cnmnra 
solinitando providencias iguaes para a Asscmblén Legislativa 
rio seu Estudo tiquellus Rolicitndas peln mensagem a que ,iá al
ludi- a despeito de tudo isso, -mcebendo á mesma hOra e ao 
mesmo tempo telegrnmmas dos Presidentes das duns Gamaras 
legislativas do Estado do Pinulw. em vez de aguardar a solu
l;ão do oaso <mtrogne no conhecimento do Senado. deu-se 
pressa. em 1elogrnphnr ao Presidente do uma dessas Gamaras, 
ngradoccndo-lhe a communiuacão, J'a?.endo-lhe votos de bom 
governo o de felicidade pessoal o desprezando completamente 
o officio do Presidente da outra Gamara, em que so lhe fazia 
i~,ttm I communicacüo. 

0 Sn. PIRES FF.llliEil\A-Pü()O a palavra. 
O Sn. RmBmo GoNÇALVEs-Sr. Presidente, pnreco que mo

lhormont~ oriont.ndo, o qno o Sr. PreRirlento dn Ropnblica devia 
f'nzor. uma. vez que o caso do Piauh~· ,iti cst.ava nffeoto ao co
nhenimont.o do Senado, ()l'U t.elegrnphnr aos dous Presidentes ... 

O Sn. PmEs FEllliEIR.I-Tsto ú quo V. Ex. queria. 
O Sn. RJnE!liO GoNÇALVES--,. , limitando-se n. declarar-se 

Rei1mt.o, ou dnr o silencio em rosflosta a ambos, aguardando n 
~olncüo que o Congresso pudesso dnr no caso. . . · . 

Mas, Sr. Presidente, cu ,iú nada extrunho, eu ,iú nilo oxtrn
nho cousa alguma; sei que .hí se tom feito multo; mns quero 
vnr nt..1í opdo se p-ret~lidà ir. . ·· ·. · ·. . · ·. · · 

A mmhn r.ur!Mtdndo, ou melhor, ·os meus sentimentos do 
hrnzileiro nilo se. eontent.nm com o que .iá está feito; quero ver 
tudo, ·quero ve1• nt.é olidiJ so nrotAndo ir, nt.ó onde se pretende 
lrvnt· os destinos desta Rov.ublicn. · · · . 

~fns Sr, Presidente, que nito se osqueca o Sr. Presidenio 
dn Rnpnhlicn, que niio so esqueçam nquelloR que o . orient.nm, 
nquelles quo Re collocnrnm t!m fm·no da snn plat.nforma, goa
t·ant.indo quo o fn?.inm pnra ~ncmnin bar bom os negocias )lU-. 
blicos, as palavras memornveis do Sieyes : «Sempre que a No.-
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QÜO queira o umn vez que lllla qur.irn, todo,q M factos sr.rfio bons 
o n supremo IIli sm•1í n sua vontade.~ . 

. · ·,. O Sr. Pinheiro Maçhado (J>nla ortlnmt - R1·. P r~sirlmll~. 
dese.invn qun V. Ex. mo infot·mnsRo si nsLo projr.cl.o esl.:'t mn 
discussiio. · 

O Sn. PnF.SIDEN'l'P. - E~lti 01'11 votncüo. c a Pnlnvra lmn sido 
dada pcln ordem. · · · . · . '' . 

·O Sr;·PJres Ferreira (') (1Ja1'n. mwmmiuhnr n 110ln.•"io)-
!Ainda não ost:í turlo p~rdido, 8r. •Prcsidont.r.. · 

·O Sn. fiiBEII\Q GON()MNil8 :._ Y. Ex. ainda. niio riem n. nll.imn 
. d. d •) (li' ). . r:a.1n a a • 1so • · . 

O Sn. Prims FERIIIllM - O honrado Senador pelo Pinuh" 
vt:iu li tribuna penitenciar-se mais uma vez c prnpamt• mai'H 
um golpe contra ostn corpot·nção, pedindo ·no Senndo quo 1'~
}>l'liVn~se o seu pro.ioc.to. Tal·(! 11 e•~rLA7.n do gl'itn da .~u:r con~ei-
111\(!iit qnr. S. :Ex·. vom dir.m· a umn· en,•porac.ão, como n·~Ln, qur· 
estuda a JIOiil.icn do~ Estados, qnn n'iLo n.JlPI'OVo 11m · pro.iocl.o 
dessa ordem quando sabe quo no Piauhy nuo ha c~sn nsscmhh!n 

, n que S. Ex. se l'eferll sinão no~ telegl'ammns que npposrnt.a 
e quo ·manda publicar nos .iornnes daqui. 

A 1\i, do novcmbro, eu j:\ cont.ei osto facto ao Sonndo, fll'O
oodou-se' no meu Estado ·:\ eleioão para Deputados: n nsso 
tompo o hom•ado Senador n seus amigos estavnm col}mosco; 
não se reclamou cous:t alguma. Em ;jnnoiJ•o seguinte, appare<'"ll 
.n. .. denn.minndn co!Hgnoãp ~'eis que n.so~n csso partido .iá so 
npresont.a com assembl"n foi•madn, fmgmdo ter o quo peJ~dorn 
nn cnnltnl da minhll tcl'l'a, i>or·~tw o Estado os repolltl ·nm torln~ 
:ts suas protenc.ões. . . · . . . . . . . . 

O honrado SenadO!', nrezar de l.ão versado em maioria 
rio .dit•eito e ~r.gimcnto, não ap1•rsentou umo. indicnciío ll ,qim 
11m pro.ieot.o, porque tovo por 1'im obter logo do · Senado a 
!IJlTJl'OVUCÜO, (•lll :1' diSCUSSUO, dessa jll'OVideMift. QUO OU' chamo 
nm 'disnarnte eontra n ordem const.itucionnl de minhn torrn. 

O honrado Senador não quet• so considot•nr vencido, l.onfa 
JlOr todos os moias lutnr .ainda .. E. si pre.vnlocoi' n~8n Pl'ricrsso 
!lo, oleil.o ·o rr.o•.onhooido um govlll'nndol', tmmr~so p~1·a nqni, 
nns vosperas dc. sua posse, um Jl!'a.icoto; som doen:nnnl.os, 
hnsendo apenas no telegramma do umli nssombMa quo niio 
l!xist.o, não· sei onde· it•emos · rmrnr. 
· Soi quornão mo' devo .domornr· lU\ tribunn. mas CJ!Iet'O diZfll' 
n S. Ex. qutl, si nas seguidas conferencias que tove· "om o llln
l'eohnl 11residente rln Republion, deu consolllos' n S. ]~x .. foi un1 
li'IIÍO. consolhoiro, poi~ · aconsolhnva n R. Ex. rusgn~MJ f.odns as 
natns oloitorarJR. que levaram o 81•. Miguel nos!l no .lognr de 1" 
mngist.rado do minlm tol't'a, imr.ondo, um -offioinl rlo Exeroil.o 
incompatível e qu~ nüo fõra oleJto. O Mnrochnl fer. muito bom, 
l'l!pellJiJ(jn o consolbo o mais oJssn oligamhin.' \ 

Era p que , t.inht~; n di~or. . . 
ReJe1Lndo o pro,Jacto, 

·(·y Este cliscurso nl1o tol. revisto pelo orador, · . 

I 

I 



~P.SS,\0 EM 'I, DF.· ,HJJ,HO DF. 1 91:;! 

· .. , • VENC!MENTOS DO BF.DllJ, D.l F.SCOI.A DE MlNAS 

2' discussã'O ·da proposil;üo da Cnmar•a dós DcpuLndos 
o. 198, rio 1908, J'~undo os v.eucimenf.oH rlo bndol dn Esnola dÓ 
~linns r• dando ouf.ras providencias. 

llr.inil.arla, v:w srJt' devolvida :í Camnm rins Deputados, 

PllNS,iO A DO. li!Af\(1,\RJD,\ " f.AUI\JND,\ llUMBf;J,SPEilOF.Il 
' '' ,· ,, 

· ·· 2' discussão ·da proposição da Gamará i:los· Deputados, 
n. 2, r!tJ 1011, concedendo uma pensão mensal rio 1 00?, roparl.i
domonl.o;: a DD; llfnrgm·ida de Andrade numbolsporgér o I.nu
r·incla Rumbelspcrgm•, viuva e filha de Gustavo Humbelsp~r·~:m·. 

no,jeil.arln, vne ser drJVnlvida :í Cnmara elos Deputados . 
. ' •, ' . . ' 

APOSI>NTADORIA A ,JlJr.lO !1'!,\XlM.!,\NO DA S!J,V.\ 

2' discussão da nr·oposicfio da · Camum dos Dcpuf.ados, 
n. H 8, rio t 011, autorizando o Prosidonf,e da Republica a H[JO
~onlm· no Ioga!' de 2• cscript,urn rio da Alfandega do Mnmío~. com 
ordenado por inteiro, o acLunl inspcutot· em commissiio rht AI~ 
1'andf!Sn da l'nrnhyba, Julio Maximiano da Silva. 

Rn,ioif.arla, vnn sm• d••volvida. :í. Cnmarn rios Dcrnltndos. 

cnEDITO DE 200:000* p,\RA A PUNOAÇ,\0 ll.l CRUZ \'Jm:\mf,lf.\ 

2' discussão da proposição da Camara dos Deputado~. 
n. 1Gií, rle HJH,. aut.ortznndo o Prr•sidento da Republica a abri•· 
no illinisf.orio.da Guerra. o cr.•edil.o.de 200:000$ pm.•n auxiliar a 
runda(.iiío da «Grur. Vermelha~. no Jlrnzil .c daúdo outras pr·ovi-
rlencins. .. · . · .; . 

Ro.icifadn, .vne·ser devolvida. ft Camara dos Deputados. 

PENSÃO A 'D. Jz,\BEf, DE SE!XAS Flr.GUllliJ,\S 

2•. discussão da pt•o(losicilo da Camara dos Deputados, 
n. 1GG, rio f!lH, concodondo a D. Jznbeldll,. Soixas fo'ilgui,irns, 
viuvii rio nx-Deput.ndo l~odrll'al p11lo Est.ndo da Bnhin,Dt•. Leovi-
gildo·'.Filgn~ims, a pensão annunl de ~ :.800$000. · ··· · 

' ' ,, 

,.: ·Hn.i••il.nda,,vao set· dovolvidlt 1í Cnmara'dos Do)lnlnrlns. 
' ' ' I ' . •• 'J •. , ;li'' 

!.WI~NÇA A VTnl.\TO, D•\S CHAOAS Í.E~fOS .· 

... 2• discussilo.do.Jil'Ojeeto do Senado, n. 15, de 1912, nut.ori
?.nndo o Prcsidont;c da' Republica n conceder um anno do licença, 
.;m pJ•orogacão r nom ordenado, para t.ratnmonto do sande, onde 
lho convier, a Virinf.o .Tonquim dns Chngns Lemos, administra~ 
dot' dos Correios do Estado do Maz·anMo. 

i\pprovad~ •.. 
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O Sr. Mendes de Almeida (pela ordem)-Sr. Presidente, re
I]Ueíro a V. Ex. que consulte o Srm.Hlo si concede dispensa de 
interst,icio, para que este pro,iccto ont.rc amnnllfi, em 3' dis
nnssiio. 

Approvado. 

J,ICJlN()A A EUGllN!O r.no\()A 

2' dísousslio do pro.ieeto do Senado, n. 16, do 1!H2, nul.o
riznndo n Presidente dn Republica a conceder um nnno do 
liconC)n, com ordenado, pam tratnmctno dll sat1dc, onde JlHJ 
"onvior, n Eugenio Grnca, conductor rle 1' elasso da lnspc
ntorin de Obras Conf.roa as Se coas. 

Approvndo . 

• 1MNISTJA AOS nJ~VOTfi'OSOS DE 1910 

Continuação rln 2" disrmssiío do proJecto do Senado n. ;,, de 
1912, concedendo amnistia nos implicados r~s revoltns do .Bn
tnlhlio Nnvnl e da osqunrlrn, occorriàn~ no porto rlesta Cnpit.nl 
cm 19!0. 

o Sr. Urbano Santos (') - Sr. Presidente, oito sei si 
serão bem enbidns ns eonsidornçües quo venho fnzor rt rcs
rwito desse pro,iecf.o flUe tive n llom:a de §Ubmet.ter ao Senado. 
Pnreee-mo que nnste momento a dtStJUssao rlcv1n. versnr· pn.r
l.ieulnrmünlo ~olm• a emenda nnmsontnda pelo honmdo Se
nnr!m· pol' S. Pnuto. Mas, quando S. Ex. npresent.ou essa 
omomht fot-o 11o p,t·oposito declarado de ndinr n diSCIISSão, 
inlA"o qtw com o I im de ouvir o auto!' do pro,ioct.o, o rrual. 
R. Ex. ltom•o por· bem declarar, nchavn sem l'unànmcnto. 

Quando o projecto foi submeWdo a discussão, rm mo 
nnhnvn onl'tlrmo, não podondo pot• isso eompnrocor ós sossúes 
rio :'lcnndo. Ho,io, n~hnndo-me felizmente rcst,abelocido, venho 
Míi'nclocet• n gontílozn do honrado Senador, á qual nfio po~so 
deixa•· de coJ•respondet•, tomando .e~ consideraciio n. cril.icn 
n IJIIO S. Ex. subme I. teu o mou pro.J ecto. 

Si ''nfio fosso n oircumstancia de haver assim o honrado 
Senador por S. Paulo qunsi que me chamado nominnlmenf.o 
i\ rlisrmssiio, ou me .iulgarin desobrigado de fa2.e!'-o, depois 
rJa lwillwnto replica dada immedintn:mente a R. Ex. pelo meu 
hnnmdo colloga o distinctu amigo, Sennrlor pelo meu Estado, 
o Sr. l\1 endes de Almeida. 

O Si\, SA FRlliiUl - Apoiado. 
O Sn, Ui\BANO SAN'ros - A defesa que S. Ex. pro

rtuziu rio meu pro.iecto, . pelo seu brilhantismo, foi eornplctn, 
o nadn mo restaria n fazer neste momento, siniio cnlnr-m11, 
si não fosso 1\ nU.onciio qt.w devo ao honrado S~nn'lor· por 
fl. Paulo . 

. (") Este dlsourso nRo foi revisto pelo orador; 

IL 

I 

:1 
J 



~EBBÃO lilM '4 DE .TUL!IO Dlil 1012 27 

Em um ponto, todavia, Sr. Presidente, devo dizer que 
rlisMrdo do honrado Renndor pelo l\fnranllilo ; discordo 
no ponto r.m que S. Ex. r.ntenden que melhor ft)ra qne este 
prn,ior:to rossn tliscnl.idn em mna sessão socrot.a. 

Não nonso assim. As razões que prevalecem em favor 
rio pr·o,iecto que tive a honrn de submcl.tei' ao Senado podem 
o devnm snr ditas em publico, nãn PI'ücisam de se refugiar 
no silencio, antes lucram eom a. mais eomplol.a publicidade. 

1'\T·. PT·~sidenl.e, logo flUO l.ive occnsiilo de submeU.er {L 
nonsiderar,ii.o do Senado o meu pro.iecLo, li em mais do 
nm jornal rlcstn Capital a insinunçii.o de que eu unicamente 
o anresentarn pnm dar cnse,io a uma emenda estendendo a 
medida por rnirn proposta pnrn J•evolt.osos do Bnt.alhão Naval e 
ri() alguns navios da Cs[Juadrn. :ís pcssons l]IHJ tomarnm part.e 
nn hornhnrrlnin rln eidatie de Mnnáos. 

,:\Tão sei nnl' que mol.ivo- caso mn ner~orrcsse a idéa de 
npr•fwml.nJ' 11Jna mcdirln nmnist.iando os lJOmbardeiadoros d!• 
Mnnl'Jos, - J'OCOITOI'in cu a esse suhterfugio. Ao cont.rnrio, 
i.r.~·in. simplesmcnt." flfJJ't!Hentado n metlida como houve por 
lwrn depois l'nr.l\1-o a Commissão rlr. Consl.ituicão. 

Affirmo que não vc.io nbsolul.amente T'ar.ão para recorrer · 
a •Jsse fJl(perJicni.e na apresentação do 11ma medida pela qual 
"ston disposto a vot.nr á vista das rar.õcs brilhant.emento ex
pnnrlidas. pelo l1onrado flelalor da Commissão. 

Alludo a essa eiJ•wmst.nncin unil:nmente pa1•a restnbe
lf'fll!l' a vordade dos factos. 

A origem do meu pro,iccl.o, cu a defini claramente quando 
o nrll'esontei no Senado declnrando J]tW n sua iniciat.ivn cabia 
ao ~~·. MinistJ·o da Marinha que o ,iulgnva altamente conve
rliente :l sua administrncão c á Armada Nacional. 

Li perante ostn. Casá a luminosa exposição feit.n pelo hon
r·nrlo l.il.nlnr da pnsta ria Marinha no Rr·. Presidente da Repu
hiir:n. POI't.ant.o, ficaram assim bem definidos a origem do 
pro,icr:l.o n o~ motivos cm que S. Ex. se baseava pn.ra lr.m
hJ'nJ' a amnistia c aqnellns em lfllA ,.,n, por minha voz, mo 
hnserJi, para adoptai-a. 

O Sr. almirante Bell'ort. Vieira é, reconhecidamente, um 
dos. offieiaes mais distinctos da Armada Nacional. (Apoiado.~.: 
rmu.t.o ./wm.). 

i\lodest.o, mas criterioso e tenaz no seu trabalho, elle 
oxer·ce o cnrgo de administ.rar o departamento da Marinha, 
pondo em prnt.ien. idéas que defende desde o . tempo em qne 
occnpou e muito honrou uma cadeira nesta Casa, até quando, 
r~m documentos officineg, teve occasião de pronunciar-se a res
rwito dos diversos nssnmptos que concernem :í ndminiM.racão 
naval. 

S. Ex. sempre sustent.ou a idéa de que, antes de nos 
npparelhnrmos com instrumentos de defesa naval, era mis
i.fJJ' que l;ivossemos pessoal necessario, inst.ruido e sufficiente 
para dese.mpcnhar suns funcções e proJ'icientemente mane-
.1ar· ossrs Inst,J·ument.ns. · 

,Foi sempre esta n. theoria sustentada pelo Ministro da 
Marwhn; foi sempre esse o principio que o guiou na .elabo-



l'P';M (li)~ so~ij.~ tra)ia)!JI)f; Rolwe rt ~farinha, os qun~$ :'. E:t.: 
.JI<•;;to, m•IJJJ"lllo Jllí" "m JJraUr:a na sua adminisl.r•n•:ão, . 

'fJ•iLI.Illl!lo-liol, powl.:wlo, de uma medida de inicint.iva li•• 11111 
)Jrnn••lll uu,; J:OJJdi•;•'í"s dn Almir:tJJtr, Br.lfOI'I. Vio1ír•a 1\ ,),. uma 
mNJi!ln •)li" J:lliii'JJJI.a (JH iu/.rol'eS.i~s rla Armada no ~··n/.irln flllr\ 
;.;, J;x, H•~IIIJil'l~ ~w•l.r.•u/Jw, o:1o •í fiO . ..:~ivel ndmiHiJ· I(IIP n ull•
diol;t l~n/JoÍJ;IHJdu 110 1111!!1 rwo,irwl.o \'énha nlmii\J' 11 '''''!MI i~;in •ln 
'AI'I'Illr• J u .'i :w i ou :d, e orno I r ou v e por· bem r li ze r· o lrorr r•n dn :-;,.r 111-
d•lf• ww fi. l'ul!lo, 11 rJuem t•r.spondo. ' 

J)JI.ns r•.ll.ns tiu/avt•ns, Sr. Pt•!\sidnrr/,., tiuR.•o n Jonulf' ••:n 
J>IIIJ~Íili!I'IICUI.I fli'fljJJ'ÍIIIIJIHilO 11 lll'il.ica ·J'ri/.u. fHJ)O lrOJII'illln HII
!Hillllf', /JÜO HIÍ 110 pr•o,iet:/0 "011111, JII'ÍIIripnlilll'lltl•, IIIIH IIJIIIÍ\'11." 
'fUi~ dH/.fwwímu•tun a sua aproso.ntn~~iio. 

Oovo dizm· uul."~ de J.ndo qun me toiiiiMflll '""'ln I'MI''"''" 
n llliHW)f'll JIOI' que o hoururlo Senado:· pm· Jo;, I'IJtilo ""'~"''''" 
11. "~twsir;fio /'Hil.u pnlo 8:·. Miní~l.r·o 1l:1 :ll:rt'illlw 1111 H1•, 1'1'1!• 
Hídl'iil.ll dn ltllllllhliea, tt~sim •:omo as rml:tVI'ólH que !JI'II/'1•1'1 
lll'ni.U l.:aHn, IIH ./110/lllllli.O da UIWüR~>IIl:U;ãn l(fl JJII"I fii'II,ÍI<t:i.fl, 

ri, 'lil!>,. th\da:·oH 1•.m um JlOnt.o do ~"" <lí~l:ll/'~11 ''"'' (ni 
hnsl.anl.•, <·l:u·u :m ·~XJlO~i~ITo dM id•ía:; <oom m1 III'IIWll razía 11 l'l'i
li"n tio Jll'II.Í•'"I.o l!'llll l.ambem, rmr·Hee-111<!, fui lmHI.:wl.!•, l'lt/1'11 
tfUUIIdf• Uvtt fll!lm~ião dB oec~upar :t at.tnudífJ 1JfJ Hm•:niiJ, S~l.ót~m 
,.,.,""' J'oi llltHI.unl.•l t:luJ•o n l';:·. illini~l•·o 1111 )J;u·ínlm, m1 1rrll(1~ 
Ai•:fin 1!11 HIIIIS irh'•n~. 

fi)u ufin posso l'l'i<IIJJlil' a CJ'ilicn !dl.a pi!IIJ llfJIIriiiW ~·,..~ 
tHIJ/ot• Pnl' ~ • .PunJo ti .,,XJIO>Ít,'ÚO tio $r·. ;\líníMm ilili J·~nrr-iillf,n•,. 
mn/11(11' uiln J'lit'"i dn rrue lt:udo ~ua;; pror,ria.• p:>!;lt~TI<~. 

R, I'Jx, ·, úo MOU dhwtu·:;o dis~e: <0 pro,if:'C't.fl)• ;l:ffirrt!~ . .rtti~1rM1h 
os impli:wlu~ 1111s 'l't!\'oll.a~ do Batnlhã~> :s'a<.11:l ~~ l(il J.~•T!1:rd'rac 
I""' '.":iH·:•In UI~ :•il'1111lll:<tnucül ''" não s.-,r F'l!'ii+iv"l' :í: .f:~.;~J!ii~:ll , •. 
lt"~ t.J'illillllll'·~ t!OIIIJW.lr•uti'S apurar :t ,-rl~r>n •'!''" ~·1Mn.tli\~ ,,. 
n:n:•ifJIJOiJ'IIH "~""' l.omnt·nm ll:H·t•• na.< r.-be:triiJr., 11'.• nn•Jlfl1, fl!ioJ:a: 
,; :; fii'Í/l'lllll !ln Jll'fiJt•t•IO,). 

~i\ln:<, ::;,., l'r···~i•h•nt<'. ,... a amrú.'!tL1• ,;. nto;Jl;iiln• a/;... 
IIIHlfllrl.~ polil.it•n. tlostiuaün a al.'t'e•hr- •ln ... •mii«•!!- ~o
rdnoij ,., Jlfllil.it•riS t'm•tos qu•.· ·pol." •:e:ct:r.o+ .:í~rmm~+t.amoiirl'l' 
iii'\11 flfHifllll' AI>!' tJ(I\'Ídlltll\lllt... :l(IC".t~iadilll- I'' ,iil/i;1flfl;t-
1'i1Jq,, tl'iJHIII/IllS (•l'tlinat·iv.<, ,. dla_ d•!~L di" iii'!'' nm: ''~
''"''·>o, (101' Sllil Hllilll't'~:L t'XI .... ~I~lOlluJ. ptll!ll. iii',' J:nl!11nl' 
·'l/fi 1'111•11 J'Hfl \'N'thltlt•it•atn••tttl.• o:.·rlma.óo •. osc Rnlilnrlos· dn• 
11:\l.nlli;io 'Nnvnl. t•omo (IS mat•i.ubld.t:osc d:t Es.rnadr:t;. nn
tiiÍI'~il illll t•il'lll\IUStl\lll'·h\.< iJ;.uae:; "'!· <Hnpeollue· "rn' llmrJ.. 
!'11\'rtii·H I;HIIllill\1 io:t\al, J,•o::qw: •. coul;ando. r.nm aHC 1/il'fj
i>lllllíido,; dn 1'1'\WU&.;(I, l'l>llÍ\llU. ijiSO. ( w: lO 1:01/l I> HS((ll I,_ 
Pi!l\lllli.O tl\1 I'IÜI'll \)t•/(> l'CCI~~so, uu_ aJIIIIÍ;:i;ia •. 

fl Octll~l'!l::ilil' Xal'lvual w:u .. as..<.i111. :L. um: I.IHUPO·r.on
t'rJSS~I' a imlt.i\itlatlv tia lc;;:i.'<la!iii.O· milil:u~· p:u:rt a. pu
lliG~II 1h• f.ii\IS l'llll•:ttltl.\ ·c :urimar·· rrova,;. l.tlltl.ativas- fi~ 
S\IJil!•l'li\!ÍÍ\1 l'~•h \'•IIL'Í•.'ZU d.e ,<l,U•.', 1)& suhJfJ\'IldO$. II>Am t18· 
$PIN: !\ :\lllnL>\ ta t•clv wot1W .lJ,Lhl uc;tllo de apl'e~df4.,.. 
·~1·.~. 
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8i'. Prt'ó'iucllt", apl'csclll<llldu O 1tl'~U projedu ,\, eonsidl'ra
Cão do Senauo, LumeLei por decial'al' que ~\iinlla Íluplural' do
~ellauo uma mediu<'\' de C'lI'llll'uLja. e l.J"lliellidade Clll favol' do)
ll1arillhejJ'os do Batalhão Sayal e dil ESIILladJ'a, que lUIllu,ralll
pal'l,_~ lla :'1';::'uIlda l'I'vull,!, que S'J deu lia porto dC'3la Ca[Jil.al.
Lendo o di:-it:uno do ]lOlIra<lo Sellaüoe. a quem não tive a 1'01"

tUlla di! uuvil', l1al.'I't:OU-lIle que~. Ex. t:onl'uudia unI PUUt:U
a primcira n'yoitn, lJIW se f)1)(:J'OU lIOS naYios da Esquadea e
a revolta do Batalhão .\aval, com algum; marinheirus que
lilllwIll tomadu pa!.'l,' na )lI'imeim. revolla e alguns outros
ljue a ·clla llão Sl_' tillllalll associado. Mas, SI'. Presideut(" Ül
\ueanllu a llF!lIlUria do hOlll'ado Seuauor, lembl'arej qlll: a
[H'iIllCira I"~\'ulta SI' dcu '~lll dias de novembro e sob1'l.' ellLt
se prOUUllt:IUU o COllere~:-iSO, coucedendo amnistía; soIH'(' a SI'

gunua revolta, quc se deu em principio de dezembro, é que
\ ersa meu pI'ojl:eto implorando a elcmellcia do Senado.

U llIal'inhciro Joãu Calldido, alllllistíado pclo jlrÍilleiru
lllny iIII f.'ll to, acha-~c 1l1't'W pelo :-iegundo, pOl'que foi depois
apu,nltado LOIll aj'Jna.~ na mão, [omando vart.e na sl'gullda re
,"olla; por isso ti que clle se aLha sulJnwtl.ido a proecô~o.

:\s lllt'SllIas razões que aconselhal'am a jlrimeira amllisliit
1.H'I!valeeelll eoneludelltemelllc para a Loncessão desta sc-
eunda.

O SII. 1'"1I.\:'\CISGO GCYCElUO - V. Ex. nilo vC: qUI!, alllnis
liitdos IlUntelll, ell!!s fazem hoje outra rcyolta ? Y. Ex. mesmu o
es tá confe:lsando,

U SII. linR\NO :~:L\NTOS - Mas, SI', Presidente, os ulOl.iyos
dit primeira anlldslia, as ralÕI's que aconselhal'am f~.~sa Illcdid'l.
dc demeucia ]H'cvaleccm tambem para a conce:-isão da segunda,
pOl'Llue as razões procedem exactamcnte de que Sc tl'al.a de
homens inLullos, que não tinham o [Jl'l'fcito t:onhecilllento du
JlW'-Íilwnto l'm que se empenhavam e ll1ellOti ainda da pl'opl'ia
natureza da medida dc elemencia flue so lhes eoncerlia,

O Sa. ER.\i'\crsco GLYCGRIO - .\0 contrario. Na j))'Íilldl',l
l'cYolta dos marinheiros a alllnistia roi um aeto votado pelo
l:ongreti:-io para obtel' dcllcs a eapitu!ação, Estc foi o principio
f.lUO~ aduou no nosso c,;virill) para conceder-lhes a am~islia.

O Sn, unB.\NO S,\NTOS - j\Jas DO!' nós j<i l'espomleu vidu
l'ios:lI11eut,l) a estl) argumento, a[Jresentado pelo honrado ~e
IlaJor pelo Estado de !\finas Gm.'aes. o nlQU iIlust!'C~ amigo c
cOll1panlll'lro dn bancada o 81'. Mondes de Almeida, lJois, si nós
lIaqul.' Ilu momento concedemos a amnistia para obtel' dos 1'1.'
voltoso.s a capitulação, qucr dizer que, si concedcmos a elf'
lllcneia quando nos achavamos fracos, com maioria de razão
dl'vemos conccdel-a agora, em qUl~ nos achamos forte,; e quu
esses homens se aeliam detidos em pl'isões de onde não podem
saliil' pal'a JaZCI' mal <i sociedade,

O SII, .FIUT'C1SC:O GLYCEltlO - Não scnhor, nu lJL'Íi)leil'o
t:<1::óO nilo r'Ji clemeneia, roi um ado de defesa nossa.
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O Sn. Unn.\WJ S.ll''J'uô - 1\laH, ~i JJÜH JH'aLiJJJÍJJJus ussu nCJI.o 
por nossa propria defesa, com umiorin do J'JJ%iju dt•VeiJIOH 
agora fazei-o; si eonuodcmos Ulllll mudidu pi!J'II dui't!HJJ nossu, 
llOUl UJUÍO!'Íil do raziio du_Yt)lll,'~M COJICtJdtJI-a ]JIJ,l' CIUIIII.llltJÍU, pois 
llOIIl !l!OSHJO pOdUJ'HIIIIOS ,/IISI.Jiwnl-u poJo lliOi.IVU fjllfJ JJ]Jl'eSeJJI,It 
u Jwnrado SenadO!', tlo sul' JJJJI rwi.u tl•1 puJ•n. rluf'usu, JJIJI'tillu essu 
acto de defesa impol'i.a J.amiJtJJII um uel.u tio WVIII'tliu. 

O Sn. l>'JLINWsco GJ,YtJJmiU - Nfio tliseutu. Mus u tjUu ti 
Verdade Ú I)IJU IJIJSLO HUI:(LJJJI.JO UIJSU IJIJI:l'Hr li llllliiÍSI.iu é deJ'esa 

· nossa para imrwdir J'ncl.os ful.uros. 
O Su. U11u.1No SAN'J'os - IJ holll'udu i:!J·. Minislt·u tia Mu

rinhu eouhtJtliJ uwlliol' du t)Uu IJÔfJ o esl.udo !lo fJSpil'if,ll dos 
lllill'illhUil'O~ f(JlO f.!lllllll'IJ.Jfl purtfJ IIII. J'UVOII.JJ, e IÍ B, .fnX. t(UfJ IJO< 
diz, na UX/JOMi\;Üo l'oitu nu H1·. i'J·esitlonl.u tln ll.opuiJiien: 

· «A uruniMI.ia uoJwet.li!ln pelo J•otltJ1' .l"eglslnl.ivo nos 
irupliuudos llll I'UVtJitn. (JUIJ tJIII HOVfJIIIIJI•IJ dê HIIO r,xplo
uiu ILO JIO!'i.O UUHÍil IJIJ.piJ.aJ, jJIJI'fJIJ(l ljUU IJÜO foi éO!flfJ!'C
JJOJidida um todo HIJU aleanee pela wacu.;a. 

Normalrnenl.o niíu po!lin sel-o. JleaJ'Lttada rJa pnl'tn 
tlu camada social ainda t)unsi dt> todo nlhoia. a IJU'fllqur,r· 
e;rúo tio insl.r~JtJRilo,, Ir. uossa Htar·uja, in~r,Jiut!ontn, r. 
dotada do osrm·JI.o IIIIJJJII.o fJ assJrrt se nxrrlwa nao haWJl' 
tlJll'JJlldido que u amnisl.ilt. npngavn n falta rrurJ eornel:
tCI'H, rolegando-u. em eorrtr,Jel.o esljuerJirrwnt.o. 

Por isso, fJOI' essa rJefioiencia da crJTtJfH'IJ!Júl'I~Jin, 
t.lupois mu~mo da w;t;iío I.IIJIIIJVOlnnte e ge·oo-rosn &rs r>nrlr.
J·u~ publieos, ainda p1mlurou em srm espirita· o Ast.adio 
du indisciplina, de marwil'n. r)ue, em ve~ de Sfi submet.tcr 
á oJ•dem, incor·poJ·anrJo-se aos cornpanhr;iros que· haviam 
permanecido líeis ás · itutol'idatlr;s r:onsW.uir.Jas, tlarte 
da marinhagem continuou na insub(>rdinaoão; que l.iio 
intenso abalo produziu no seio da Mari·nba. J~ a~sim, 
depois dos factos di' novembro· e do acto do Congresso, 
ainda Íl'l'Ompeu Jogo em dezembro seguinte a mvoll.a 
do Batalhão Naval c de parte dos marinheiJ•os d•J alguns 
navios,, 

Eis uma das I'nzões em que se J'undou o Sr. Ministro ria 
Mal'iuhu pura alvitrar a idéa de se concectet• o mesmo ael.o de 
tJlomoucilt concedido aos ma!"inheiros ITUe tomar:un pm·L•J na 
J'tlVOltrt do dezembro. E' que se trata de homens inuultos, IJUC 
n'ão I. i I'OI'Illll comprehensão da mectidn. de r:lemencia que 1 hes 
foi JJO!lcodidn pelo Congresso . 

. Estnvum ilesoonJ'iados sobre o a:lcance destr1 medida, como 
OJXfJL\Z o nlmirnnto José Cm·los de Carvalho; que r1om elles leve 
UllHI oonJ'e!'11lJOia. E' um facto publil:o e sabido. 

Homens ignot·antes, por·tunto,. que não tiveram bem nil.irln 
eornrH·!>Iwn~iio do favor lllle lhes fez o· Con~:oTesso, merocem a 
mesnin penovoleuoin qutl \Ul.l>.t vez o Congresso jri usou pam 
1.10m elles. 

Mn~, S1·. Presicleutt•, o motivo principul pelo quul· o SI'. 
Ministl'o thl Alarinha uutl'iu >.t id~a d~t concessão da runnistia 
~tos !'ovoltosos 1le dezelllbr·o, e :1 cuzii.o pela qual Julga essa 

I 



SESSÃO EM4 DE JULHO DE i912 3i

medida allamente conveniente á admillistra\;ãu uaval ~ á Anna
da Nacional,é a de estar a reproduzir e a relembra' essa3 scenaió
durante muíLo tempo aos novos marujos que se prepan1l11
tratando de um processo que com muita difficnldade poderá
ser levado a seu termo.

Pel'luitta V. Ex., SI'. Presidente, que ainda uma vez eu
leia as palavras escriptas pelo Sr. Ministro da Marinha a pro
posito deste assumpto,

Disse S. Ex.:
«Emfim, Sr. Presidente, julgo de muito melhor

effeito no actual momento, em que a vida da esquadra
se acha normalizada, restabelecida a disciplina, pro;
curando cada um l'ecuperar o tempo perdido, com o
exacto CUlllprimento do dever, pôr em perpetuo silencio
esses processos, do que estar a reproduzíl-os cada dia,
ú medida que forem apparecendo os delínquentes au
sentes, como já expuz, fazendo reviver a cada hora a
lembrança pungente da falta que o desvario de um
momento fez commetter e importou em graves lles
conhecimentos do dever civico. Estou cedo que convem
muito mais á geração nova, que ahi está a preparar-se
para o serviço da Patria, o inteiro esquecimento desses
máos dias, do que suggerir com esses exemplos, que
se terão de desenrolar a seus olhos, a idéa de que é pos
sivel ao militar insubordinar-se contra os seus su
periores hierarchicos, insurgir-se contra a ordem legal
representada pelas autoridades constituidas.»

Ei:-; aqui os motivos pl'incipaes, capitaes, pelos quaes u
honrado Ministro da Marinl1a julga de muita conveniencia para
a administração naval a concessão da medida de clemencia tra
duzida no llleu projecto,

Nes.te ponto, pergunta o honrado Ministro-e aqui venho
llar a explicação sobre aquillo (Iue o honrado Senador por São
Paulo considerou como a unica razão da apresentação do pro
jecto-, neste ponto perguntava o honrado Ministro a si mesmo:
«o prejuizo resultante do máo efí'eito da recordação dessa;;
~cenas é porventura compensado pelo resultado dos processos
instaurados? Quer dizer: será compensado pela conveniencia
punição dos culpados, por esse fim obtida?

Respondeu S. Ex. na sua brilhante exposição: Absoluta
mente não será compensado esse grande prejuizo que trará á
Armada Nacional a reproducção dessas scenas, com a instaura
ção regular do processo, com a punição dos culpadós, porque
no estado em que se acham esses processos·, difficilmentese po
derão concluir. e quando concluidos, serão inteiramente iunteis.

Por que i'azão se torna cliffíci! a conclusão desses p1'o
eesso;;'? Explicou S. Ex. : Porque as testemunhas que teem de
depor acham-se espalhadas por todo o territorio nacional.
Os proprios réos, em sua grande parte, acham-se foragidos, de
maneira que, esperar as testemunhas para prestarem o seu de
poimento, e os réos, como é de lei, para responderem ao pro
cesso, é quasi que eternizar a recordação dessas scenas á nova
maruja que se prepara, scenas que lhe veem dar a idéa, como
disse o honrado Ministro, de que é poss.ivel ao inferior insur
gir-se contra os seus superiores hiElrarchicos.



. . .,Essns scen.ns tlliiJ sll rupl'oduzirão assim_ ctm•niuneute,_ 
S. Ex. quCI' uv1t.ar, pot·quo u81JOI'a quu Lt euucacuo da uova ma
J•u,ia se fnc.:t eom pcrf•Jicão IJ não com nxomplos diJsl.a Oi'd<?rn. 

!'tiL' sun ve?., accrescentou aindn o lionmdo l\liuisl.t·o: .l!~sses 
Jlt•occssos Jinnes se tornarão ioutoiH, JIOrquc, quamio \'elllialll a 
~IJI.' condemnmlos os ,.,;os, .i1t elles tor1io acabuuo do cumpri!' a 
peun, porque a pena que lhes for inl[Josta ser1í tal ver. infcriot• au 
tempo do pri>i1o prevcnlivn que ,j:'t l.ivorem soffrido, e semlu 
tJumputada no l.empc rla pena, ipso facto doLet•minnrú a im
mod iat/l soltura do,, réos, japois da eoudumnacão, 

O hom·ado Senador por· ::;. Paulo não teve razão quando 
apresentou a desnucossidado do fli'OC~~Ro como a dotm·mi
uant~ ~a iniciativa do 8r. J\linistt·o da illar·.iuua vcuimJo a 
umn1sLm Jlill'll o.~ rnvolt.osos de. :1910. 

Com arJL•csutll.ai' estes motivo~. com addur.ii· osl.es nl'!;U-· 
.uwul.os da quasi iuefficacia do~ Pl'ocussos (JUIJ se osl.iío iusl.uu
r·ando, não PIMsou nbsoluLamonto pela. iclfôn. do Sr. Ministro da 
~.larinlm notar, ·suggerii· siL]IIOI' a inol'J'icirmoin dtt Justiça mi
htar. 

O hournuo Seuatlot•, nosf.c JJOUlo, aiuda mesmo <[Ue tJ Sr. 
Minisi.!'O da Marinha tivesse o P<JIISIUuento Que S. J~x. nw em
prestou, tel'ia us~do .dn umtt induccão n.I'J'o.iadissinw. En_l.fio, 
pelo facto do se diWJ' que um um det.eruunndo pt•ocllsso a .rus
l.if'a niio púdo oxercm· a sua J'mw~•ão especial, póde-~o afl'irmat• 
d,_;~do logo que a. ,iustica •í ineJ'J'icaz, é doficiBntc? 

Pareco quo o honrado Sonadot· !wstc ponto u~ou tlu unm 
inuuci'ÚO arro,iadissima, commettendo a in,iustica do empres
tai-a Üo Sr. ~tinistro da Marinha o pot• sua vor. a mim mesmo. 

Eu li, Sr. l'residenLc, os motivos· que dctm•minnram da 
pat•l.e do Sr. Minisko dn 1\Inrinha, a inicinLiva do alvitrar a 
medida con,o;ignuda no mrm fll'o.iccto, por minha w•r. nm·oscn
tei o~ Jundamontos que IIHJ,l'c~olvuriu)J a apresent:!l~o. _ . 

O honrado Senador tel'a Visto, o JSI.o mesmo vu•m s1 1.1-
vesso lido fJom·molhot• ntt.cnciio a exposiaíio do Sr. Ministro da 
~larinlw, que esses motivos s_iio muil.o. dif!'•n·•ml_es daquull.c que 
S. Bx: apresentou como un1co JJnl'n .. rust.1llf!n1:ao do fll'OIOIJto. 

Pot•lanto, ou creio que o honrado Smmuor não deixurtl de 
oumpt•il• o sou deVIll' Jogislativo, votando· n medida quo apr·e
senl.ci, como, Sr, .Presidente, ou, pot· minha vez, tonho conscien
cia do que o cumpri com oxactiqiío, quando aprosonl.oi it cou-
gidom~ão do Senado o meu pro.rocto. .. 

Era o flUe tinha a dizer. 

O Sr. Francisco Glycerlo (') - 8r. Prosideutu, as uhsor
,.,w,jes quu. acalmnJ de sei' .1'11il.ns pelo honrado' Sunndm· pelo 
~hti.'nnhiio com n lucider. Qll<J lhe <! IH'OJll'ÜI, mais me convcnco
l'am da iÚeliz Jembran1:n, da monos ,iusl.iJ'ieadu inieinl.iva que 
IIJVO o SI', Ministro dn Marinlm d1J vir Jwdir no Podur Lugi~
lnLivo o esquecimento dos lll'imc~ prnt.iendos \101' sous infr•
l'iOJ·es ussnssinundo, som uonhuma ,iust.ificuiivn. rlislincl.issi- . 
mos officiaos dn AJ·mnda, ot•nmneulos de sua classe o espo
mncns da defesa nacional. 

•• I 

( ') Este' discurso não foi revisto pelo orador. 
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O Sn. UtiDA:-io i:t~N'l'OS - J!a1.ia eu muito bem cm dizer 
qtw V. Ex. couf'unde ~~~ duas revoltas. Os homillidios l'orum 
praticados 1111 IH'imcira revolta o os seus autores jrí foram 
.litnuistiados, o:o1:n os nossos votos. 

O Stt; FIIANGIS<:o Gt.wamto - A t'IJvoll.a de novembro r•ro
·du~iu o,, ci'J'eilos que neabo de assigualar. O Cougrcsso, veudo 
o PodtJI' l~:wcutivo na impossibilidade do dobollal-a, concedeu 
ll·lHIIIlisf.ia <Joruo um rcmH·so de dcl'l.'sa, para obter !los revol
f.o:ms a Cllflif.ulação, nflo tendo sido, pois, um ucto de clemencia, 
IJOUIU (fUCI'Cll1. 

Como al!lo de defesa, na occasião, foi el'ficicnte; nms u 
tocuado olJsCI'I'C lJfJm e se IJOIIVecerá de que a Jll'irneira amuis
/.in uada mais. foi l)tiiJ a anirna•;ão para n segunda revolta. :E 
o l•J~o;í~lmlor•, como qualquer hoinem polilico, não pódc deixat• 
de J'iliat• os J'aetos que examina aos casos anlm•iorcs. Por isso. 
ri <lU'J uw rel'it•o sempre à IH'imcira t•rrvo!tn toda~ as vezes que 
mu l•mho de occupa!.' ela segunda, vois que cstn é uma conse-
lJllCllcla daquella. · 

O Slt. Unu.1:-1o SANTos - Os l'aclo~ mais graves já 
foram amuistiados. 

O Sn. 1•'1~\SCISGo Gt.YC!mto- A amnistia, rupito, foi vof.ada 
uão eomo un·.-rwto d•• clenumdu mas eomo urn lnstrumcn!o de 
defcsu, pelo qual obtivemos a capitulação dos revoltosos. 

St•. Pr•osidrmtc, tenho a oborvar que, qtwt• cm rolncãó ti 
primeim revolta, qum· em r·clacüo á segunda, não se tratavtt 
rln m11 crimiJ politico, por•qtw a sublevação do ·inforiorc~ ria 
~la!•iulm não teve o fim do assassinar seus offícincs, do bom
bardear a cidn<le e nem do ini'Juir com os seus netos de in
subordinncão para modificar o Oovomo do então, mas unictt
ruento modificar o modo pelo qual eram punldoA em sua~ 
fall.as dis~iplinarcs- n extinccão da chibata. No momento de 
oxaltaciio praticaram homicídios os mais reprovaveis e que .lá· 
mais poderão ser esquecidos, sendo todos rcsponsaveia. 

Apresentei, por isso, umn emenda contrn n disposicão do 
pro.iedo qun mandava excluir ela amnistia. aquclles que se 
;w!mvnm pt•occssados pot• cl'imes do homicídio porqun tacs cri
'JO~ commettcrnm t.orlos quantos estiveram envolvidos na rc
\'f!JI.a. não Rondo ,justo •JXt:luir nlguns. A Commissãtl de Con~f.i
tuil;ão •J DiJllornncia roconhecou, concor.·dnndo cnm 11 minha 
~n&•Juda, flllll effccf.ivnmonlo se trat.nvn de crimo do lJOmicidio. 

o Sn. Unn.INO S.ISTOH - Não creio que a razão di!. 
Gorumissão Lonhn sido essa. 

O Sn. l•'nAsr:tsco Gt,\'ctmro - A ra~iio do minha omondr1 
'l'ni essa: ncceitnndo-a n Cornmissiio r.oncordou com a razão quo 
d icf.ou. 

O Sn. Ut\DANO S.\N'l'flH - Si V. Ex. conhecesse o IJffoilo 
pt•nticn rlessa omllndn não pt•oforiria essas pnlav!'as; clln vao, 
allingit· n um unico cnlpado. 

0 811. FIIMICISCO GI,l'ÇI~RIQ- Pot' !llHl? • 
\'ol. !Jl 3 
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O Sn. Unn.INO S.\N'l'os - Porque •i o unico quo se acha 
~UJ.IJUUclidO U jli'UCUSSO. 

O Sn. l'llANmsco 0!-YC:iiJUO- Quem ü esle unico culpado ? 
0 Sll, UJUMNO SANTOS - Não sei O nome; não mo OCCOl'l'C 

do memoria. Posso, entretanto, garantir. a V. Ex. quo o fnclo 
ó esse . 

. 0 Sn. FMNCISCO ÜLYCEHIO - De modo que pelo apm'Lc do 
honrado Senadot• o Senado J'ica informado dü que súmerüo 
um individuo dentre os marinheiros rovollosos cslú sofl'ronuo 
processo. 

O Sn. UrlBANo SAN1'0S ·- l'ot•C]uo todos os ruais quu com
moltoram cl'imos do homiciclio por occasião da r>rimeirn revol
ta ja se aellam amnistiados. 

O Sn. JlJtiNCISCO Gr.Yemuo - Portanto, Sr·. Prcsideul.o, 
llhegumos tl scguinlc silua~ão: só lra 11111 realmcnlc vroces~ado, 
havendo, DOis, nnicamcnl.c um procos~o por ~rime elo horni
idio. Qunes Lcem sido então as diJ'ficuldudcs paru que osso pro
~esso siga os Lrarnites regular·os ? 

O Sn. Unll.\NO SANTOS - E' o que propuz. E V. E..x. propoz 
o contrario. 

0 Sn. FMNCISCO Gr,YCICHIO - Pcrdfio. Nós niio uos eul.cn
dcmos ainda. Eu disso quo os rnemhl'os da Oonunissão do Con
stituiQão o Diplom~cia, accuil.ando a minha emenda, roconl!e
r,eram que todos os inferioms ela Armada envolvidos na rovol
t.a ,quer do Bat.ulhão Naval, quer da csqundt•u, praticaram 
sómento o crime de homicídio, sendo Il!ISSivois dns penas desse 
cr•imc. 

O Sn. Una,\NO S.IN'l'OS - Nilo t.om razão de sot• a illaciío. 
0 Sn. FIIANCISCO GI-YCEHIO - Uma vez que o nobre So

UUÚOI' não está do nccôrdo com 11 minha opinião, é outra ques
tão, não· devendo, ontrotanl.o, dizer quo !ta unicamente um 
iusu!Jordinado que esl.;i sondo pl'Occssado por csl.o crime, por·

quo nosso caso não se compr•eltcndo quaes as difJ'iouldades 
para a n1archa regular o ordinrnia tlo processo. 

Sr. Presidente ,o que ú J'aclo ó que a Commissiio do Consl.i
tuicüo, •acceitando a mmha emondn, reconheceu ipso-(acto que 
Lodos os sublevados praLicarnm uniformemenl.o o crime de 
lroruio!dio. Ora, ct•ime do hornicidio niio" se pune, niío sB pro

cassa e não se liquida sinüo por meio dos processos ordinarios 
ostnbelecidos na logislaoão commum ou nu legislacão militar·. 

Ainda unlo-llonlem li l.clegrurnmas procerlonl.cs da J~u
l'OJJa clando-mo cslns noticias, que me deixaram em diffir.ul

dados sobro o grl\o de civiliznoão o adonntnmento intellectual 
da nossa terra commum. 

Attendam os nobres Senadores: 
' I 

•Na Inglaterra, as suffragistas, que não são siniio as mu
lhoros inglozns quo se esforçam lJUt•a obl.er o direito ao exerci
cio do voto, praticam, ua propagnncln das suas idéas, damnos , 

} 
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mnl.criacs, quer· contra a propriedade, quer contra us pes
Hons. 

O Governo iuglez Lem ordenado prisões quasi diarias das 
tillfl'l'llgisl.us quo excedam do seu direito, praticando taes de
predncões), 

Na Camarn dos Communs, alguns Deputados reclamaram 
do Governo providencias a esse respeito o o Ministro do Inte
rior, •ao envez de pedir a amnistia ou do alludir ás difficulda
dos do processos relativos a milhares c milhares de mulheres, 
rospondou que «as sul'l'ragislas estavam sujeitas ás penalidades 
por dclicto commum, não havendo razão alguma para serem 
cllas consideradas como prisioneiras politicas~. 

Voam aqui os nobres Senado.res como o Governo da In
glaterra oncam estes questões e se desempenh'a das suas obri
gações com relarJãO a ellas. 

Aqui não se trata de ct·imo poliLico, não so trata do um 
levantamento com car•acter partidario, com exigencias ~obre 
roivindica~úes libm·aos conLra o poder. Não; trata-se de uma 
sublevação de marinheiros, que levaram a efJ'eito o asS'assinato 
do seus superiores hierarohicos. 

E, entretanto, para esses implicados se vem ao Pal'lamento 
pedir amnistia ! . 

Na lnglaterra, l;ratando~sc de depredacões exercidas pot• 
sufJ'ragistas, que são mulheres dispostas á conquista do di
reito do voto, na Inglaterra se decl'arà cm plena Camara dos 
Cnmrnuus, perante a Nacão mais livremente governada do mun
do, que essas mu!lle1'es não podem ser consideradas prisionei
rus politicas e são passiveis das penas constantes das !eis que 
rogem os processos communs. 

Esses factos são diarios, e como se passam no mundo civi
lizado, no mesmo jornal encontrei ainda um telegramma refe
rente a um caso quasi igual 'ao de quo trata o projecto em dis
cussão. 

Esse telegrammn é de Pnriz. Díscutia.-se na Camara dos 
Duputudos o tratado Franco-Mmroqnino, em que o Governo 
expoz largamente o que se havia passado a respeito, e prin
llipulmente us occm·r·encias relativas á sublevação militar 
do Foz. O Relator, apurteado, explicou minuciosamente as cau
sas da recente sublevação d'as forcas marroquinas de Fez, ter
minando pot• declarar quo em um inquerito rigoroso aberto 
pelas autoridades l'rancezns seriam apurad•as todas as respon
subilidades o castigados os culpados. 

Attenda bem o Senado. Alli se tratava precisamente da sub
luvaciio do forcas militares, o, apezar dus difficuldades que li 
d istnncia crên, apeznr d•as delicadezas quo cercam a situação 
elo Mm·rocos em relação á po!iUcn europrJa, apezar de tudo isto, 
ningucm se lembrou do outro remedia que não fosse a punicão 
ordinarin dos culpados. 

No Brnzil, p•am cnsLigar indisciplinados não encontramos 
recurso nos processos ordinarios UIJm nos l.t•ibunaes milita
res, que se declaram impotentes, e o Ministro da Marinha vem 
lembrar para ossos culpadissimos a medida da clemencia, es-
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queccndo que eom e~so p~úiuo •autoriza •lUC amanhii a su.a p'ro
JJI'ilt llC:i~oa c~tc.in exposta u um ata•1uo dos seus subordJIJados. 

S. Ex. ,iá ~c esqueceu uo vulto sagrado do contra-almtrante 
Baptista das N cl'c~. quoJ morreu cumprmdo o sou deve1•, ex
pondo o seu eor·no de ot'f'icinl gcucr·pl!la Armada no punhal tio 
um soldado ns~n~sino '!I (,111oiado~.) 

. Oh 1 Du lodos cu esperava csstl pcuido, menos uo Sr. Mi
uitilro u•a !\farinha. 

o Sn. J\lmm~<:s uE Ar.~IEJD.I - o~ implicados nesta revolta 
ja estão nnmistimlos. 

O Sn. :F'tt\l'WJsc:o úLYCrmro - Os nobres Senadores dis
cutem esta questão sob a vreoccupaciio do que niio su truta mais 
uK primoira r·evollu. :Senhores, •a primeira revolta estará assim 
tüo esquecida '? 

0 Sn. MENIJ~S IJE AL~H:TU,\ - Jú !lOUVe lllllnistia. i>erpctuu 
silencio. · 

. O Sn. 1<'11.\NCJSL:o Gr.Ycmuo- l!:ntiio, n l'icciio cous!i!uciunal 
oia amnistia esquece o facto parn o determinado l'iru do autori
zar os nobr·es :Senadores e o Minisi.J'O da l\lnrinha o apagarem da 
memoria a lcrnbran~•a tio um coutrn-a.lmirantc, victima do JlU
uhul assassino de um marinheiro audaz '! . 

O Sn. M~Nor;s og Ar.~n:ID.\ - Oh I Niuguem esquece esse 
kruvc cr·ime, uingucm o applaudo, ninguom o IOUI'll, mas já 
foram amnistiados. 

O Sn. Uno.INO S.INTos - Devo iul'ormur a v, l!:x. que com 
o seu voto foi concediun a primeira amnistia, sendo, entretanto, 
conlmriu 11 clla o :Sr. almirante llcll'ort Vieira. Ello não podia, 
!la occasião, manisfcstar-se, porque é urn soldado subordinado .. 

' ·O S!t. Flt\NCrsco GJ,'\'CEmo - Acredito, JJOrquc V. Ex. 
o inl'ot·rna. 

O Almit·autt• lle.lfm·t Vieit·a. 11 tJUCm muito I'CSIJeilo, du
l'cr·iu, .IJJic l]UC estava então com o commnndo dtt Esqundl'll, 
ilit•igir-siJ a alguns !los momiJJ•os do Poder· J.egislntivo, ~iguifi
cunuo-lhcs n incom·enicnciti dn mcuidn. 

O Sn. MeNoEs UE Ar,~rETDA - Em illl!JO~sivel UUlltrclla. 
occasião. 

O Sn. Fno~Ncrsco ÜLYCrmro -·Si u,llu 6 o primo iro a vit• 
agora pt•opot• o mesmo· romedio ola nmuistia, parece cutão 
contrmlilo!'io comsigo mesmo. 

O Sn. MEr>llE~ n1~ Ar.~mlll.l - O caso ó dil'forente; nada 
!em tJUil ver· um com outro. 

'' O Sn. Unn.1:-<o S.\NTOR - Garanto a V. Ex., tJUc .i amai:; 
o Sr·. Bolfort Vioir·n praticaria um acto t111 unturc1.n do liUO 
V. Ex. suggem. Um commnntlnnto de. l'orcns vir fnze~• obsor-
vncõe~ ao Congresso .• , , 

O Sn. l'n.\Ncrsco GL).'CI::lllo - Como ufio ? 
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O Sn. UnnANO s.~N1'MI - .•• sobre. netos da sua priva
Uva compot•~neia ? 
. O EIH .. Fr~ANCIRco nr.YeilillO - O Almirante BoJrorL Vi-

r!irn. .i;í foi memlli'O do Congr!l~so Nocional. •• 
O Sn. U11nM;o SMI'l'OR - PrmniUn-me V, Ex. rli?.er-

111.-., "om t.odo o rr!~poilo, IJ\lrl tJ81.:\ sem n razão • 
O Si\, FTI.I:<r:r~c:o Gr.Ycmruo - , . , conhecendo n;; rrrro

%;nl.il·ns rio 110~so podei', rJ niio tinha motivo nenh11m para sr 
jnll,'lli' imprrlirlo de nntonrlm·-He eommigo, ,,eu pnrt.iculnr 
amigo, ou com OH nolll'es Senado1·rs pelo Mnrnnhiio, ;liz;·n
rlo-lhcs qun a amni~tía lli'n inconvc•nienl.n,,. 

Q Sn. Unn.1:<0 8.\IS'J'OR - .\ mim, disse. 
O Sn. FRMWIRc:o Gr.yc:nnro - ..• parn n disr.ipl inn. 
Qual ora o r•xec,sso dr. poder ou de atLrih\liçõ;·;; rtun prn-

l.irnvrt 8. Ex. 
0 811. i\lENDES DE AI .. \IEIOA - 'fo;la A'tlllle ~nbe rlis,o, mn~ . 

n. I]Ursl.ão ,; l]ue n am11islin ,i:'t t'oi vol.nrln; J10l' consequenr.in, 
'{lri'Jwlun .vilencio. 

O Sn. FO.I)ICISCo Gi.Wmnro - Um legislnólor rtue ~e de
lnm rl~nntA dtl nmn nmni.,tia. pnl'a niío di;;cnt.ir ractos qun 
rntonrlr.m eom n Ol'{iern publi;,u, pHdocm-mo os hom·ado~ 
8Annrlm·es, niío é 11111 l~gislnrlm• IJIIO comrrehr.nde bem os srns 
rl~.ver~s. A nmnisi.Jn. Mneedidn •í primrirn rrbc•lliiío foi a 
rnnsn ria sognndn. 

O Sn. i\IENDER nr. AL~mrn.\ - A má intArpret.ueiío d~lln r. 
óJllíl 1'oi a cnusn. . 

O Sn, FMNr.Isr.o GJ,yr.~;mo - Si elln foi mal· interprPindn, 
romo diz o Sr. l\linist.ro du Marinha. polu ip;norancin rtn mn
rn.in. nsln ignornncin continlw n existir n sorá n cnnsn de ou
t.rnR rehelliõcs, nggr·nvnnrlo nindn mais n sit.nncão, quando o 
Poder T.ogislntivo resolvr.u fn1.rr cessai' os processos militares, 
rom n. mr.dirln em dr.hnle. Por• íJonsegnint,e, os honrados So
nndor•As hão ele. convir r.ommigo fJIJr n mediria ,; allnmPnle 
p1•e.iwli~inl ti oi·dr.m rn1hlicn. 

Rr. P1·osidente, o fnr.lo r\ ostr: os commnnrlnnl.~s de na
vio o o~ officines. dns gnnrnirJürJs nnvnrs, dtu·nnl.t1 .rn~zrs A 
nw1.os não podiam orrlennl', com severirlncl~. soJ•ricos urg~n
l.íls n seus infrl'ioros, rorquo llJ'nm tlosolloclccidos r nmrnon
;Jm, t.rndo sido mis!.el' muil.n J1aciAncin o um l.nr.l.o n~mirnvP.I 
elos offií!inrs para ·l]ue essa sit.unciio se moclit'icnsse. 

Acreditam. ~nt.refant.o, que r~sn sil.unc.iio dr imlnbilidndt.' 
~ dn perigo ,hl terminou ? 

Não. A .nmoi3tin concPdidn f\sl.li produzindo preorcnpa
cões PRI.rnnhns nn Armndn Nnoionnl. 

Foi por isto qur .concordei com o honrado Senador pelo 
lllaranhiio, quando nlluoiu ú necessidade de nmn sessão s~-
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crotn, pOl'QlJe ~nliío teria maior libordado para informar.' o Se
nado dos perigos ~ue a ordem pnlllicn vne corr•ot• com ·essa 
medida. 

Nfio sou director do Senado, não tonllo mandnf.o nenhum 
que me hnbilit.c a dirigir a maioria desta Caso, n qual l'llS
peil.o cm suas do!ibemçõPs e ai.Wudes, cnl.rnt.nnto niío posso 
1'icm· l.rnnquillo, pr•ocisnndo snlvnr a minha t•e.sponsallili
clndo pernnl.o o pai~. eom n morlida que. se vae vot.nr. 

O SR. l\IENOES DE /\l,l\1Eli)A - .Ttí osl.ú. salva •1om o seu 
protesto. 

O Sn. PRANCISCO Gr,YG~Il!O - O protesto não ,; complol.o; 
pre,eiso dizer por que votei conl.r·n. Sou mais propenso {L l.er
nma do que no furor; entretanto, não posso achar cxplrcaç!Lo 
razonvol para osl.e pedido elo arnnisl.ia, com o fim do extin
guir processos que de,verri ser exf.inct.os pela lllUL'r:hn l'l!f5U
lar, uutOl'it.nd!\ pelas leis militares. 

Não posso comrrohcnder sr.nfio por uma oblitornçúo do 
senso ndministral.ivo, senão nor um bnralhamcnto nn eom

. prohonsão dns responsabilidades publicas, senão por um des
vio fntal e funesto da nocão da defnsn da ordem publien, o 
que se pede neste momünto. 

Sr. Presidente, em cima de um projecto dcst.n nnt.urczn, n 
Commissiío do Coust.ituir,ão propoz n amnistia dos responsn
Yflis pelo bombardeio do Mnmíos. 

Que explicação di\ V, Ex., Sr. .Presidente. com n sua 
respcit.ahilidade, com n sua enorme responsnbilidndo polit.icn, 
a osso neto ela Commissão de Consl.it.uiçiio? 

A nmnist.in nos bombnrdendores do Manáos ó o esqueci
mento dn Poderncilo. Porque é que nquelles homens, no intuito 
do niLcrnr o govm·no interno do Amazonas, foram bombardear a 
capital dnquollo Estado, dando um exemplo terrível, irril.nnf.e, 
contra o ndonntnmento de nossa situnciío mental, dn nossn poli
tica o de nossa civilízncão? Bombardearam umn cidade inerme, 
lançando müo dn esquadrilha, que é uma parto da defesa nacio
nal, para perturbar n ordem publica, impedindo o funccionn
mento regular do governo de um Estado Por que é quo nesso 
projecto, que encorrn uma medida pouco prnticn, se vem mAI.t.m• 
tnmbem amnistia nos revoltosos de Manáos? A quem elln npi'O
veit.n? Aos officiaos do Exercito, .que estão implicados e sol'
Irendo processo pemnte os tribunaes; nos of.ficinos de Marinha 
tambem implicados e soffrendo processo, sondo que um dolles ,ii\ 
foi condemnado pelo Supremo Tribunal Militar. Como se explica 
então a int.crvenoiio do Poder Logisiat.ivo subtrnhindo esses ho
mens á ncciio dn ,iust.icn? 

O SR. MENPES ore Ar.MmmA - Parn nilo haver dous pesos o 
duns medidas, · , 

1 
O SR. FnANcrsco Gr,ycremo-0 npnrte do honrado Senador é 

intelligonto. Vamos, portanto, tirar-1110 ns conscquencins: por 
que se propoz a nmmstin para os J•cvoltosos do Batnlhüo Nnvnl 
não so devo deixar de fóra os revoltosos de Mondos? 
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Nesse caso. porque não estender essa medida ao comrnan
dantc do Satellite e no commandunte dn regiiio militar na Bahia 
que mandou bombill'dear a capital daquclle Estado? Estendam; 
pois, o amnistia a todos ... 

0 Sf\, MENDI~S DE ALMEIDA-Ou a puniçlío, 
O Sa. FRANCISCO Gr.YC::Ef\10 - ... dizendo desde logo que a 

nmniRtin não é uma medida de clemencia nem uma Jlrovidencia · 
diJ nltn politica, e sim uma arma que está em deposito e de que 
os revoltosos mal succedidos lancam mão quando se vccm perdi
dos! Quer dizer: fica declarado por actos reiterados do Congres
so que toda gente se póde revoltar contra a ordem le!J'al da 
Nacão porque, si fõr victoriosa, terá as vantagens docorr1das da 
victoria; si fOr v.encida, reclamará a respectiva amnistia que 
lhe fica garantida por lni, sem prazo fixo c independente de 
qnnlqner condição legal. 

O Sn. MENDES llE ALMEIDA-V. Ex. votou as anteriores. 
O Sfl. FMNCJsco GLYCEfiio- Votei amnistia t\ primeira rc

voHn da esquadra; só esta, e não como neto de clemencia, mas, 
como neto de defesa, porque o Governo se encontrava em uma 
sit.unçl\o difficil. 

O Sn. MENDES DE Ar.MEIDA- V. Ex. está se referindo á pri-
meira revolta? · 

O Sfl. FfiANCISCo Gr.YaERio -As amnistias anteriores. 
O Sfl. MENDHS Dll Ar.MiliD<I-Entre ns fJURes cslft a da suhlc

val)ão da esquadra. 
O Sn. FfiANmsco Gr.Yc!lmo-Como se animn 'V •. Ex. n trnf.nr 

1. 9 
I ISSO • 

E' mais fncil se npnnhm• nm contrnclicl.orio do que um 
coxo. 

0 Sf\, MENDES DE Ar.M:EIDA - E' V. Ex. quem lembra. Níto 
sn deve fnllnr. Eu perguntei npcnnR se tinha votado. 

O Sn. FnANarsao Gr.YCERio - O nobre Senador não quer 
que so 1.rnte dn amnistia porque é um facto consummndo. Como 
so r•ofm·o n elln pnrn argumentar cootrn ns obscrvncões quo 
vonho fazendo ? 

O Sn. MENDES Dll Ar.MilJOA - Apenas perguntei si votou 
a amnistia. 

0 Sf\, FfiANCISCo Gr.YCERIO - Votei. 
0 Sn. MENDES DE Al•MEIDA - Então porque censura ? 
O Sa. FIIANCISCO Gr.wmmo - O nobre Senador porrleu a 

cnlmn. Sr. Presidentr, votei pela. primeira amnistia, n't\o como 
um noto de clomrncin, nãn como um neto de osqueeimenl.o dn 
culpa, mns porque nos nchavnmos inrlefesos. Foi essn n rnzilo 
do mmr voto. 

Os nohrPA Sonndol'Os quorrnrln n,iudnr o Governo n se 
oximir da obrigncão rigorosa ~o fnzer ~ol)nir os pror.nssns, 
querem dnr.Jho o recurso fncil da ammstw. Os nobres Sena-
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doreB r.oncorrom pnrn. osto abandono, parn ostn ingrnthtão ao~ 
soz•vicos dos officJRes de marinha; usC/UAcem n memoJ•in dnlle~. 
qui) morJ'tJrnm no sngrndo cumprimento dos s•ms devores. 

, O Sn. ~fi~Nn~s DE Ar,Mmo,\ - E' impossível rliscntir dostn 
formn. 

O Sn. FnMWJSeo Gr.YCEnio- E' impossivr•l mesmo. A si
f,uncíio •l gJ•nv•>. ,; muil.o stwin. Os nobres Scnndol'rs rMão 
inl.rollnzindo olrmnntos Jlot·nicioso~ de indisciplina. · · 

O Sn. MF.NDES 01~ AJ,MI~IDA -As mortr.s :foram tís r.nnl.rmns: 
a populacão l'oi vir.l.ima do bombardeio; ns nossns tmsns fol'nm 
rlosl.t•nidns; houvo dosmrrrnlizncíto gm·nl rio pniz; V. Ex. volnn 
por nstn nmnisl,in. 

O Sn. l~n.INOJsco GrscEmo - Om, ou semrn•o fnco onl.t•o 
.inízo· do talento parlnmentnr do nobre Senador. Saia rlr•sso• 
tipiti estreito e pernicioso. 8nas aptidões o autol'izam a fa?.rl' 
'. . lt . 'uos mars a os. 

nopito, votei pela primr.ira nmnisl.in, não como clomr.ncín, 
mn.~ comn neto de dnfosn; o os nohi'I!S S~JT~ndoros t'P,JlOI.om-nfio, 
n pro,jecLo actual do anmist.ín tnmhnm não ú um nct.o de elo~ 
0111noin, •í um neto quo facilita a instJ•uc~.üo do Jll'OOtlSso. 

Digo nu, ent'!ío os tribunaes militarüs j:l. sA Mnfrssnm 
lmpot.entcs pa1•a a puníciío dos culpados ? 

O Sn. MENrms DE Ar,MEJD.~ - Niio temos l~gisln~iio mil i ln r . 
• T:í rloclnmi aqui positivnmentr•. 

0 Rn. FMNCIACo Gr.YCEIUO-Si O nobre Senador pelo Mn
ranhiío, n quem niío tenho a fortuna do contar como meu cor~ 
roligionnrío, nut.or do projecto, tivesse ouvirlo a opiniflo rio 
al!nins de sous collogas o se mH coub~sso a honra dossn pr•rívin 
consult.n, ou lhe t.erin dito: não npr•esento o projecto; vnmos 
votnr !~iR 1111~ facilitem os processos miJif,:tres; vamoR modi~ 
ficar ossos lnis no sent.ido dn so fnzm.· flJ'omptn n Jnsticn, o que 
ali:ís é dt~vor do Jcr;islndor. Não apresento l'PIMlhnnl.r pro
jecto, C'fll<' v~m t.r·n?.rr pnra 11 nossn Armnrln o vir•rrs ria inrlisr.i
:plinn. 

0 Sn. MENDES DE 'ALMEIDA-E ficam prel'OS, vid.imn~ 
desse processo, muitos quo não toem culpn. 

O Sn. Fn.\~Orsco Grscr.mo-r.omo não I.Mtn culpa ? 
O hom•ndo Senador que me nplll•toin é profossor· rir di

rlliln. Quom nüo tom culpn ,; absolvido. 
· Sr. Prosidonto, onnndo sr. inir1ia um prooosso ronl.r•n A 
nn II, on não se pronunciam os indicinrlns tlnr fnll.ns do pro
vas, on são nllos pr•onunr,indos; c onUio são nhsolvido,q on con-
rlemnndos. Estn tl n mnrchn. . 

Então o nohrr Srnnrlor confessa n impoiPnrin rln nossn JP.~ 
gislaciío militar ? . , 

O Sn. MRNPF.R nB Ar.MilJO<~-Pnis rston dii.rndo rrnr niío hn 
leis J'(ll:lUinrrs na ll'gislne.ilo militar I · 
. O Sn. FRANcrsc:o Gr,mEnro-Tt>nho conhecimento exMto 
da legislação mílit.ar. 
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Scmf)J•c que a Pod~r Jlublieo s•' dtlRemprnha J'~gulnrmr.nl.o 
do~ seus devot•os obtem u AtJlll.euca final. 

Hn.ia vi~l.a o que se deu nm rr•lnciio a um ol'fininl de Ma
rinha implicado no bomhnJ•d•do tle Jllam'tos que j(L J'oi ~nn
rlomnndo. 

Bt~m, SI' . .Pt·e:-;itlent,~, f!t'n o qLw eu Uc~o.iavn diíwr llOI'n 
rdunnne a ni.L,mcão ()o 8f•nado. O Senado não perde nada •nn l'P
"nnsidcrlll', em fur.er I'OII.at· o PI'O.i••el.o :\ Commissão dn ;!Jlsl.ica 
n Legisla~ão. Solll'e cllr• foi onvirla n Gommis~ão dn Consl.il.ni
''ão " Diplomncin, Pot·que não SP C>ll\'11 a. opinião da Con11n i~
~fío f)o Ju~Uc:.n P LegislnCJãO, iÍ ruml inf'lllllht• fnllnP ~obf.lf' l•li~ f~ 
proen:::iHOf.! ? · 

Porque não ,; ouvida essa C01nmissão para informar, ,i:'• 
não rligo ao Senado, que s11 JWtlsunw estar bem infoJ•mado, ma~ 
:\ opinião jmblitla ? 

Snnhorcs, os nobres Senadores, pot• dever de officio pai'
l.idario, JIOdem nega,. que o paiz nl.1•nvrssa uma m·ise de rlesor
llnm mOJ·al o legal, mas a opiniiLo puhlica eonheee muito bem 
isso, Os propt·ios amigos dos honrados s~nadorrs não gost.arnn 
do estnt· indirectamente asstm:indo r••sponsabilidndos de nef.ns 
l,nes p••nf.icados pela Casa essnrwialmentn eonservndorn ria 
ll•'Pllhlien-o Senado, Daqui r!Hvem pal't.il' netos de salwdm·ia, 
ri•; Jll'Urloneia, do acmt.amento :.is eat1sns sociacs, de vigilnncia 
nn l'llS'Uiat• dllsompenho das insf,itui~ões politicms. 

O nobre Senador pelo ·Maranhão foi, como ou, membro dos 
anl.igos pal't.idos da }fonarchia, e deve saber bem que o Bmzil 
1'11ngou a um estado em qnn !'a~tos dessa ordem não •mconl.ra
vnn• sancc.ão possiVPI nos orgãos ria sabedoria popular.. , 

Espanta. aos quo 110nhcnem ucm o pnssndo hraztlml'o a 
facilidade com quo estas Musus se tll'Opõom c se eons11mnm. 

Renhorcs, na ncpublica oCJcorrem fncf,os de tal nntnt•eza, 
lfllll sua.discussão nus casas do Parlnmcut.o t•JI'inm dot.ermiflatlo, 
,i(l não digo mudaru;a ministerial mas mudnncn de sil.ua•:Uo 
JlOiil.ica. 

Ent.rntiuüo soh o mgimou l'OJlllhlicano, que se dovo 111'11-
sumir um !'Ogimon mais lihornl, a libet·dndo ni!tií lllll com
plnl.n rlesalll'igo. Tom-se euidado om t•evest.ir a nnl.nJ'itladP. 
do todas ns garant.ias, mas a lihordndn, essn, ,: rlr•ixa!la nos 
m•!ins que llw são proprios para sua defesa. 

V. Ex., Sr. PresJdonf.e, tí aut.DI'idndo nest•• assnmplo 
pOI'IJU!I pregou P :f'oz [ll'OI:Inmar o novo rogimrm. 

No J'cgimrn passnrlo nram mais dispensnrlos rio inl.oiro 
d•wnl.nmonto :'L opinião puhlicn, J'IO!'quo havia o J•oenrso ria. 
int.rwvonciio J1nrlamcntar, 1'nzcnrlo-so substil.u ii' os govr••nos 
C]llO niio so rlesnmpcnhnvnm dignnmentn dn. sua tarefa o ilos 
StJII~ dovet•cs, de modo quo n. opinião publica so dcs:ifot=:avn 
muit.n t'ncilmonl•'. mas af:OJ'a nom o regímen presidencial. em 
Cfue ns governos inrloJ1cnr!om do vol.o c dn ilüm·voncilo tio 
Pm•lamenf.o, c:nm nmit.n mnior mr.ão a opinião pnhlira Iom 
o dii•elt.o do ehnmnr pnm ~i a ntt.onci\o do Govnrno pm•que 
llÍIO hn 11nnhnm J'f!"lll'Ro parlmn•mt.ar contrn a RUn Jlr'Opot.oncin. 

Quer isto dizm• que o unico rncurRo é n ncciio mornli
.zadora d11 opinião public~, e os que det'endem, como .eu, o re-
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gimen presidencial, pedem a todo o instante que não se con
funda podei' presidencial eom o poder pessoal. 

Não sei Ri estou dizendo alguma heresia, mas pm·ece-me 
nue tl uma reflexiio sensata, liberal c democrata. 

Nós sacrificamos do alguma :J'órmn os reclamos liboraes 
om favor do J•egimon presidencial, buscando n maior esf,n
hilidude pm·a a administmciio. A arlminist.rncão sontc-sc hem 
desafogada do extrnnhns intervenções ]lUI'a se desempenhar 
rio seu dever primordial. 

Applicado este principio ao facto de que trato. pcrgunf.o, 
porque o Sr. Ministro da Marinha, que não tem de attender 
n interpcl!acões parlamentares, quo tom todo socego a seu 
favor, todas as ~<nrant.ias do estabilidade governamental, não 
impJ•ime maior· impulso nos processos militares a que res
pondem essas victimas que os nobres Senadores querem J'a
zrJT' recolher á sombra da clemencia da amnistia ? 

Por que razão adoptamos o r·egimen presidencial ? .Para 
dar mais folga e mais estabilidade rí administ,J·a~ão federal. 

Mas a administrncão federal, em ve1. de apro-
voit.nr-se desta grande faculdade que lho outorga a Constitui
r)ão abandona os seus deveres mais primordiaes, deixando de 
:imnrimir nmn marcha nccelcradn e indispensvel nos processos 
,iudicinrios. 

Creio que niio estou assignalando um sonho nem edifi
eando uma fantasia pelo gosto de host.ili1.nr o Ministro da 
MnJ•in!Ja ; niío. 

Tonlw admíraciio pelo seu talento e pelo seu caracf.er in
tegro. Capacidade technica demonstrou S. Ex., amplamente 
!qui nos debates travados. Mas um homem servido por essas 
f'ncnldades Lúo dignas e respeitaveis, senta-se r\ margem da 
corrente, desanimado, c dir. no Presidente da nopublica : 
Senhor, niio posst\o os meios necessarios para fazer os pro
cessos chegarem nos seus termos regulares, portanto, con
fos~o osM impotencin e requeiro n amnistia. 

O Sn. Unn.1No SANTos - O Sr. Ministro da Mnrinhn não 
f.rJVo ostn linguagem. 

0 SR. FRANCISCO GLYCEUTO - Eu Ó que estou intorpre
f.nnrlo n linguagem de S. Ex. 

O Sn. UnMNO SANTOS - Mns ostá interpretando mnl. 
O Sn. FnANc:rsco Gr,YcEnro - A int.erpret.noão ri dndn se

gundo tiS faculdades de q11em interpreta. 
0 Sn. URBANO S,IN'I'OS - Trrul!ttlorc. t1•aclittm•e. S, Ex. 

diz gue os Processos são inutois, são pre,iudicines :\ ndrriinis-
tmçao nnvnl. · 

O Sn. ~IRNDils n1~ ALMEIDA - Não conv6m mnntor por mnis 
t.ompo ns cousns como estilo. . 

0 SR. FRANCISCO Gr.YCERIO - Vou apurar este pequeno in
cidente. 

O Sr. Ministro dn Mnrinhn, n quem muito qum·o e r•cspoit.o 
observa que é prociso acabar oom este processo, porque so noces-
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sita eduear um novo Jli!Ssoal que não deve estar cm con
t.acto com cs~es facinorns. Enl.retanto os honrados Senadores 
tlisseram que ossos homens estão espalhados pelo Brazil a 
fóm., uns aqui outros al<lm. 

Que mal portanto póde Pnzer essa gente (t nova maru.in ? 
O honrado Senador pelo Maranhão acaba de dizet• que apenas 
um está sendo processado. Que mal existe em que os outros 
nssiRimn, l.estcmunhem esse processo ? 

Ainda mais, Sr. Presidente, (as vezes eu supponho que 
desvario, deantc do absurdo de certas proposJcões), toda 
vida eu soube que o exemplo ó a molhar arma de Governo, em 
r·elncão aos subordinados da adminisl.raçüo publica. Que me
thot· cxmnplo não seria pal'a os. inrcl'iOI'es si não a rigorosa pu
rliciio dos eulpados antigos ? E' a norma mais ofricaz para dis
eiplinn, o exemplo regular, poriodieo, empregado contra aquel
les que l'a !taram aos seus dever·es. 

Pois no Brazil .iú se chegou a ponto de subtrahir os 
culpados das visl.as dos que se iniciam om uma carreira. Era a 
molhar norma a empregar para que os novos ficassem vendo 
como seriam punidos si pot•vent.m•a praticassem culpas ir;u:ws. 
Mas rlizet·-sc que o melhor meio é eliminai-os da communhiio 
para que os outros não tenham conhecimento das faltas que 
praticaram, não. é cous'a que se possa comprehender. Do contm
rio os que se iniciam agora na vida militar ficam conhecendo a 
t'aeilidnde que existe em conseguir do Legisl,ativo, de miios da
tlns com o Executivo, a amnistia que nest.e caso ó o perdão ahso
lnl.o rlas falt.as commettidns. 

0 S11. MENDES DE AT,MEIDA - A amnistia é a salvação de 
mu i1.o innocente. 

O Sn. FRANCISCO Gr,)·aEmo - Sr, Presidente, tenho dito o 
quanto <! surt'icicnte, não para convencer quem quer que se,ia, 
mas para s'aivat· a minha rosponsahilidade perante a Nnr.iío 
Drn7.ileiJ•a. (Mu:ito bem.; muito bem.) • 

O Sr. U.rbano Santos(')- Sr. Pl'esidentc, o Renado nenlln 
do ver a razão que eu tinha quando dizia qno o honrado Se
nador por S. Paulo esl.ava confundindo, agora direi mesmo 
hnmlhnndo os dous netos rio revolt.a qne se deram no pm·f.n 
d1;sl.a Capital, porque só assim se pódo explicar· que S. Ex., 
com um espírito l.iio claro, f.ão lucl(JO o tão equitativo, possa 
at.t.cnt.nl', corno attenf.a, nos conselhos quo deu no Senado com n 
snn brilhante oracfio, eont.ra os prineipios mais elemont.ni'PS 
cl1t ,iusl.icn humana. · 

S1·. PPesidcnt.e, eu .i:'t l'ecordei no Senado as duns 1'1'
vol/.us que se deram no porto desta Capit.nl: mnrinheihos dn 
navios da esquadra pu?.orunt-se om msurreiciio, matando 
ecmmandnnt.os, nssnssinnndo ofricincs, commet.lando, cmt'im, 
netos de depredação c solvagot•ia, qno fornm nnanimemenf.e f'e
lli'OYndos pela socicdnrlo l:lrnziloira; nn segunda revolta, porém, 
o Bntnll1iio Naval.n alguns mn.rinheiros se puzornm di! novo 

(') Est~ discurso nüo foi revisto pelo orador, 



f'm insUlTeição mfB não assassinal'am officiüE's. emfim não
~(\ll1ll1cttel'am ados de selvageria como o;; da primeira revolt.a.
Pois bem, aos, primeiros o honrado Senador' 11ol':-i. Paulo.
I~omo eu, concedeu :lInnistia; úquelles qUf\ nfLo prat.ical'am ho':'
miridio,~ qllf'!' S. Ex. negai' a mesma medida de cl,'menC'ia.

Ma.", S[·. PI'l"sidpnte, com que intuito proced" nssim o
1l0lH'ado 8en:ulol"r Para punir aquelle;; ados de ."f'lvagl'l'ia I[lW
11:1 pouco aponLei. Em que fil'a então a just.ic:a humana si va
mos punir individuas por actos que não ('ommptter:u~'!

F; o que pergunto ao honrado Senador; com seu e.~Ilil'il.o
P'W Inrecido, c.om sua razão l'peta. onde pst{[ a justiça d,' ~. Ex"
rollrindo ('om o manto ela fllnnistia. apaganr!o a culpn de 110
m,'ns qne rommetteralll assassinatos p vindo [mni!' .I"ro i.'i
Ol..! 1'00' que não pratical'nm crimes semelhantes? Foi isso quÍ'
ml; levou n dizer, com sua Iicenca, que S. Ex. desnrl'asoa\·a.
:."i:1O ,; possivel que scu espirito esclarecido chegue a concluRão
dessa ordem, de v"rdndp,ira in,iustiça, contra. concidadiios nos
so.';, pun indO-aR POl' crime que não commetteram.

O hourado Senador diz, 1101"'111, que votou a fH'imci 1':1.
:1mnistia pOI'que entendia. que era uma medida de clcí'l~sa pnT:!
a socicdacle, narlnelle momento, " agora uão que.1' yoLar p:ll'a.
punü' OR segundos revoltosos. E' preciso at.terrder bem :í si
gnificação disso que o honr:ldo Senador chama mcd ida yolmla
como neto de defesa; quer isso dizer que S. Ex. voton n pri
me i I':l. amnistia opprimiclo pelas circumstancias, porque. não
tinila nmwdio sinão faze l-o, porque sentia que prn uma grave
amcaca flnra a 110plllaeão desta Capital não SI' pôr immedinJa
mente Lermo ú rcvolta de novembro ele HJlll. ;\Ias, SI'. Presi
d,'nll', si nós votúmos essa medida C.OlllO aeto dr. defl'sa pnr:l
1'C88['\,nr nossas vidas, If\llçando o mnnto da clemencin sobrf' ho
mens flllf' jll'aticaram o.~ crimes Il1ni" harbaros. mais attenl.a
t.orios da o['dom, que a sociedadp pos."a. conheccr, não vamo:.;
llJ':ltic:lI', :lg'or:l que est.amos int.eir:lm"nk garant.idos. '111'; "s
tamos inteiramente mn socego, depois fllW e~scs homen.~ soffr,'
ram o castig'o de pri.-;ão por quasi dous anllos, não vamos pr:l
t.i!':ll' em f:lYU1' llesLp:;; o lIlesmo ado qlJ1' pral.ieúmos em relnr,:io
:'1 LInelles, 1'1l1 mu i to 1)1' ioecs (~olldiC·õL's.

Como é fIlle a. sociedade pôde interpretar sinão como um
ado d,' lloynrrlia. t.endo capit.1l1ado rleanLe da. amr:v:a rios canhões,
pernnle homens l[11c haviam 'Pral.ieado actos de ateoeidad.. rir
toda orrlmn, c entretanto :lgora não vamos usar de clemenria
apaga.ndo a culpa rle.8ses infelizes em relnüão a homem; quo n:io
pratie:lram aelo;:; da ordem que pl'aticaram aquellC's?

nepito, Sr. Pl'esic!rnte, não lJúde est.ar lIO espiJ'it.o di' ,ius
tiGa. rIo honeado Senador nem póde Jíeae hem ao Poder Lf'giBla
Uvo mar assim de duas medidns em relar,ão a aetos flUO SI'
rlHí'err,nciam unicamente pOl'que Os primeil'Os, que foram in
dultados, são muito mais gl'aves do que aquellos pnra os fluaes
se pede agora o indulto.

Sr. Presidente, eu preciso esclarecer ainda um ponto :10 ~p
U:ldo p ,; o relativo á emenda do honrado Senarlor.

Disse om aparte a S. Ex., e é a verdade, estn enlPnda vem
attingi r unicamente a um elllparJo que pratieoll um ;lr:tO de tlO
micidio estupido, não contra um superior mas. c.ontra um seu
companheiro.



Rcpuguuu-m•l COill!ll'ehcuder esl.c individuo un acto de l!le
mcuciu que pr·opuz ao i:iewl!lo, dennte t.lu atrocidade do seu pro
cedimento c perante a sem J•azão dcllc. 

i:i. J~x. prorJOz, entJ·elanto, que mesmo IJstc réo se.i:L amuis
li:ulo. Eu uuo estou lougll de ncceitar u emenda de S. Ex.; mas, 
nilu conv~m confundir· cstc unico processo por crime d•J homici
t.lio. com os 400 c tantos que se installnm contra os marinlwit·os 
quc s•J t•evoltarnm, que mio praticat•nm crime de llomicidiu al
~;um. A lodos IJsles o honrado i:ienndor •mtende tami.Jem charuar 
ltomicidus: mas, lwmicidus como, si não pmlicarnm nenhum 
criuw de homicídio'! 

A Justiça •í esta d•J (Jl!IJ quer lançar mão o honrado i:ienatlur·, 
aconselhando ao l'Jeundo a se processar um intlividuo e a punil-o 
por· crinw l)LIIJ não couunetteu, dizendo que commett.JI'lun um 
uJ.'Íillll que Lalror. não lhes tivesse pussatlo pela rncmot·i:t. 

O processo por crime de homicídio a quo está :;u,jeito o um
dnltcii'O n que me J'oJrot•I ·~um pt•occ~so intcirm!11Jlllo d!t'fcronte 
tlaqucllcs out.ros n que csl.ao suhmcltrtlos por ct·nne de tnsuhor
tliua~ão os marinheiros do Batalhão Naval o da •Jsquadru. 

l'Jiio processos inteiramente distiuctos, de l'út•ma que r)uantlu 
o hom·ado :;uuador, nn primeira ver. rtuo est•Jve cm diseussií•i o 
Jll'O,jedo, declat•ou aqui que era diff'icil distinguir um proees:;o 
•lo ouLt·o, cu vi que:;, l~x. s1í chegava a cst;t ai'J'it•uutQiio pelo in
Leit·o do:;couheeimento dos factos, pot•rtue são processos inleit·a
tJicntc sepat•ados, fJU•J absolutamente não Icem relação um com 
o uul.t·o siniío a cireumstnuciu d•J Lerem sido praticados na 
uwsma occnsiilo. . 

Sr. Presidente, o hont·ado Senador !Jor S. Paulo IH'aticou 
uma ü~iuol.it,;a em relação ao i ilustre ~r. ~ inislt•o da Marinha ~li
zetu.lo que ellc se esqueceu do assnssnmlo do seu compauheu·o, 
o i:it•. contra-almir·ante Baptista das NeYes, 

l~' uma in,justir)a da parte do S. Ex. O how·auo militar 11iío 
ti•J <'ti(Jucco de semelhan~n facto; tem por e li c ai nua hoje a dOJ' que 
smrliu 110 momento cm que J'oi pmticarlo. Mas, como ~oldudo 
1juc é, como militar· inleiramoHtc imbuído do principio do que 
, evrJ ser ummilitat•, subordiuou-so no voto do ho!ll'mlo Senador 
r1ue lho ordenou se esquecesse deste crime. lWe esqueeeu-~•J 
fJIJt•anl.e n IIli, guardando no seu col'llciío a lumilmw;n Lia utrocr
datlc eomcttid!l contra o sou eompunhoiro. !\las, perante n lei 
levu de es!)uccol~o JlOrquu o ollrtsavu o voto d.? Poder l~~,islativo, 
uo qual SIJ nssocrou o holll'ndo lSmrudor· pot• s. Paulo. St ullo as
sim uiio fizesse, niio sct•iu o militar corroo to o exemplar que cl'
fcutivumontc ti. 

Mas, seuhorc~, o lront·ado l'Jeuntlot• por· :;, Paulo, iltHntdo 
nu lhe.<lisso uma verdudu tle facto, que o Sr. almirante llt!IJ'ol't 
Vi•JÍI'U, como qun"i todos os seus compunhtJit•os de elnsse, l.inha 
sitio contrario ri Jll'imeirn runnistin concedida pelo Congresso, 
me advertiu por que rnziio o 8r·. uhnit•nntiJ Boll'or·t Viuir•n, que 
uu.~~o tempo era commnnduntu !lu unm l'or•Jll, niio veiu ao Coll• 
gt•esso dir.ot• tlllC essa nwdida et•tt inconwnienll! e lcntan •~on
lr·n os Jll'incipio~ dn tlisciplinn. 

:;ão estes então, Sr. Prusidonte, oil •!llilinameuloR <ll!IJ o lrun
l'ôtdo Soundot• por S. Paulo, COlll 11 sun longa uxpcwimwiu de · 
vida pu)Jlicn, lltt <lOS militare$, . tlú aos commamlantc~ tio. 
forca '? 
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O llont•udo Sonudor pul' S. Paulo atinou perfoilaruonf.e hom 
com o nonsamonlo do Sr. illiuistro da ll!arinha, quando disso 
que S. Bx. quor evitar o ·contacto dessa gente curn a nova 
llHll'U.ia quo eslú preparando. Esses homens núo deixam do 
inocular no espírito da gente nova os Jlrincipios perversos que 
tinham o que os levaram n praticar orimos o aotos do revolta. 
A oxperioucia uommum do todos os dias nos ensina osto J'acl.o 

Entende S. Ex. que alies deviam vir advertir ou suggerir 
ao Congresso quo uma medida de que elle resolveu Lomar co-
nhocimenlo ,; incor1venienle 'I · 

Mais ainda, Sr. Presidente, deelarou o honrado Senado!' 
que o nlmimnte Bolfort Vieira devora J.er vindo ao Senado, 
l'odet· J,egislutivo, nessa oocatiiiío, diwJ' que tnl medida ntten
tava contra os principias du disciplina. 

Corno ó que o honrado Sonndm• lembra aos nossos milita
J'cs, aos nossos commundanteA do J'orça exemplos dessa or
dem ? 

J~ntão ú proprio de um milHar, de um oommundanto do 
força, vi1• dizm· no Congresso que n medida por clle votada 
ú iuconvcnionlc e attenl.a contra os princípios da disciplina ? 

Ouoo todos os dias o honmdo 8enador clamar, muitas ve
zes com razão, contra excessos pral.icados por alguns dos mem
JJms dn nossa classe milHar. Si os militares seguissem os con
selhos que o honmdo Senador lhes dá. qual deveria ser o pro
corlimento rlo Sr. almirante neiJ'ort Vieira quando se votou a 
primeira nnmistia ? 

Si os militaras tomurern nsse enminho, chegaremos a rlcs
proposilos muito maiores que os que Lemos visto aLrí ho,ie. 

O honrado Senador po1· S. Paulo disso quo huvin razão 
pura se continua!' com o processo pelo crime de homicídio pra
ticado pelos mm·inhciros e que si esta era a I'UZÜo que moti
vou a apresentação do pro,jecto, elln não tinha nenhum fun
damento. 

Apresentando o projecto, nbsolutament.e não mo insurgi 
contra o seguimento do processo instaurado sobro os mari
nheiros. 

Já l.ivo occnsião de dizer ha pouco que o St·. Ministro da 
i\l<ll'inlw, quundo apresentou as dii'J'iculdades que exist.iarn pm•a 
sorom concluidos os .processos polos crimes commot.tidos na 
revolta de dezembro de J 910, não quiz di?.cr com isso que n 
nossa logislnr•iío militar é inefficaz para fazer processar cri-
minosos desta ou do outra natureza. · 

S. Ex. quiz aponas afrirmnr que, devido a circumstancia 
espacial, esses .\00 o tantos processos se achavam em diJ'!'icul
dados pura serem cumpridos. Dahi tirou o honrado Senador a 
iii a cão: visto quo ossos processos não podem sor conclui dos, 
pola ,iusticn milit,nr, ostn r\ ino1'ficiente parn so desomponhar 
da missão de quo está incumbida. · 1 

Chamo n uttencão do honrado Sanador para o. m·ro,io, rJomo 
f.ivo n occasii1o de. di?.er, desRn induociio, dossn illncão. 

Deus nos livre que assim proacdossomos cm todas ns 
nossas injuncoües, Nnturalmento farinmos como aqnolle inglcx, 
do quem so conta que, passando certa occnsiüo nola rua do umn 
cidade, viu um sujeito usando alguma oousn exquisitn - uma 
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gl'aval.a amut•ella, pOJ' exemplo; irnmedialamonl.e tomou 11ol.;t 
no sou caderno: «Ncslo paiz todos usam gravata amuroliH,» 

J1ntiio porque um processo é d ifficil de ser conclui do, 
segue-se que n ,iustica militai' é inel'1'icaz para cumprir sou 
dever por oircumsLancias exclusivamente peculiares a osso 
pt•ocosso ? Já vê o honrado Senador que niio tem razão na sua 
orm~ão. 

"81·. Presidente, vou conclui!· as considerações que venho 
fazendo, mesmo porque sinto que a attenc'ão do Senado se acha 
bastante fatigada. 

O honrado Senador pot· S. Paulo atinou perfeitamente 
bem eom o pensamento do Sr. Ministro da l\!arinha, quando 
nova maruJa que está preparando. Esses homens não deixam 
.clis;o fJUO S. l~x. quer evitar o contracto dessa gente com a 
.de .inoeular no espirita da gente nova os principias porvcl'sos 
quo Unham e que os lavaram crimes e actos do revolta. A 
exporirmcia ·COmmum de Lodos os dias nos ensina este facto 
d•J ol'LI•JIII natural, que o contacto de pessoas pervertidas con
tamina de v'iru.s aos outros que não toem a necessm•üt ex
JIIIl'ioncin. 1~' perfeitamente verdadeiro o proloquio popular 
fJilfl onsina que «uma ovelha mit põe um rebanho a porder>, 
tanto mais quanto nesta caso não se !.rata de uma ovelha, mas 
de nm verdadeiro rebanho. . 

O St•. Ministro da Marinha quer evitar o contacto desta 
g,mle com a nova maru,ia quo prcpat·n. E clle prepara essa nova 
uuu·u,ia com o carinho, com a af.l.cncão, com o cuidado que un1 
homem tem, quarido está pondo cm pratica idéas que se tentou 
durnnl.o uma vida inteira; S. l~x. quct· dotar a nossa Marinha 
dn urna mnt·inhagem oxemplnl', do modo que possa prestar ao 
11ni~ os serviços que se requisitem desta classe; receia o con
tacto classes marinheiros pervertidos porque contagiam do 
virn.v n nova croacão que se levanta para prestar servicos 1\ 
l'atria. 

S. Ex., apenas o Congresso vote osso acto de clcmcucin, 
innnodiatamentc dnrit baixa a Lodos os marinheiros arnuis
f.iados, porque entendo que a sua simples proscnca ó incon
veuiont.e ()ara o sm•vico militar. Estes são os intuit.os do Sr. 
Ministro da i\!arinba, quo não está nessa influencia do que 
:l'allou o honrado Senador POI' S. Pnulo; não cstít talvez fazendo 
fita. Mas posso garantir no Sanado que não se deixa ficai' ao 
lado lia em·rente dos acont.eciment.os o dos factos; ao contrm:io, 
osf.ú tralmlhando, como sempre trabalhou, cm prol do servtco 
dtL Pat.ria. 

Adiada a votaoão. 

r>nEMIO Dll VIAGEM A l"AULO DA 1\0CiiA LAGOA 

3' diseussão da lll'Oposição da Gamam dos Deputados, 
n, :J, de JD:l2, autol'i~ando o Pl·csidentc ria nopuhlica a abrir no 
l\linisLm·io da Agricultu;·u, Industt•ia o Commcrcio o crcdHo es
pacial de 4:200$, ouro. para occorrer ás despez~s com o premio 
de viagem a que foz ,iús o alumno da Escola de Minas de Ouro 
Prot.o, Paulo da Rocha Lagoa. 

Adiada a votaclio. 
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O Sr. Prcsidcnte-'-E~tundo c~gotadn a orderrí i:Jo dia, vou hi..-
vanlal' u ::w~:::~ãu. \ 

Designo j)at·n ot•tlmu do <lia da ~eguiute: 

Vula(Jão e111 :,!• diseu:;sii.o du pr·u,icml.o do SI!Uado, 11. G, de 
·l!ll:!, <:OIWI!dendo Ulllnistia aos irnplil!ndos uas I'IJ\'oll.as •ln 
Ilatulhüo Naval fl da ''squudt·u, oeeol'l'irlns no potlo th.l.<ta Cupil.al 
l'lll I H I O ( f:Om. Jlftl'fH:m•t!S [ru,n•twni,.., fÜt Cmnm.i~-...,tlo tln CousU
lttir,ío " DiJilunuwin ao JU'o;icçlo c li. cuwmln tio Sr. llllfCCI'io); 

Vol.acilu u111 ~· diseussiio da proposiç.iio da 1Ja11uu·n dus 
Depul.udos, 11. a, dn I !li~, autot'ÍZ!lilfln u Pi'IJsidetll.c dn Jle(IUhlil'.a 
:t alwil.' ao Ministct·io da Agricull.m·n., Imhtsl.ria o Gommot·t:io o 
Ul'llflil.o fJSpeuial do 4:200$, out•o, pul'a ocwr'I'OL' :ís •.hJspn~nH eo11t 
u fll'fJOJio de vingiJill a qu1J l'e1. ,iíts o alumuo du J~suola dll Minas 
rlo Otll'O Preto, Paulo da flocha Lagoa (cum. pm•ecer (av01'11'1JtJl 
dtt Cornm.i,,sãu du F·inan!:as); 

Diseus~li.o Ullie;~ do pal'l~eoc· da t:ouuni:;são d1.• Jl'inan(:us, 
n. i :li, de 1!!1~. opinando CJUO su,ia indul'nrirlo o !'llflllfll'irncnf.fl 
IJJU quo Janowitzor Witltlc & Gowp.· pedum qun su,ia autorizmlo 
o .Poder Executivo a nul'Íl' eOIWI.II'J'IJtWia fHII'a a uouHI.t•uecão do 
uma. ostmda do fort·o rle~do o rio Madoit•a al.é a villa '.J'haurrlfl·' 
l.urgo, uom a modificação constnute de um pl'Ojecl.o do M iniRf.•~
rio dtt Agricultura, o mais que lhos so.ia a~sogut•nda a tll'ol'OI'IJII
oia nurn a consL!•ucr•iio o applirJudo a ostn o rcgimon da lei 
u. 1.1:lll, do 1003; • 

])j:;eussfio UIIÍC:L do '(lit/'I!I.!PI' da f:OIIIIIIÍ:'isfin l/1• ]+'ÍIIHII(;a:;, 
ll. J:.l2, do 1\Ji:l, opinando <!UO so.ia indeferido o r·cqw:t•irrwnl.o 
11111 que Antonio Geraldo da Rocha podo a cnnrJossão de urna oH
I.t·ada de fcl'l'o ligando a cidade do Palmas, ao norf.o do I~AI.ado rio 
Goya~, á do Barreiras, no da Bnhin (r.out IJal'ecrw tia Cumul'i8s•1o 
tle 0h1'as Publicas no m.csmo sentido); 

2• discussão da Jli'Opçsicüo da Camm·a do~ Deputados 11. I ;:7, 
do HH1, que mnndn. consrdernr por actos de bravura, eom anf.t
~uidado de ill de novembro do 1807, a pl'omocão do 1" l.em•nf.e 
:llrancisco Alvuros do Canto Sobrinho (com parecer conl't•twio da 
Cummissüo de Mm•inha e Gnc1'1'tt); 

:J' di~tliiRSfiO tia {II'OIII.I~ÍCÜO da I;UIIIUI'U 1los Ü!!pUI.ados, 
n. 186, de 1911, autorizando 11 abertura do credito extraorrlina
rio, no Ministerio dn Vinoiio o Obras Publicas, de 4'1 :130$840. 
nul'o, pa1•a pagamento da garantiu do .iuros á Companhia Cit.y 
Irnprovcmcnts (com parecer favoravel da Commissão ele Fi
nanças); 

:J' dinlliiSSÚfl Ull jii'O(IO:<ÍI'iill da l:alllUI'll du:; Ül!(lU[Ili.lOS, 
n. 187, de i!H 1, que autoriza a 'ubm·tura no 1\linisterio da Justica 
e Nog-ocios Tnf.oriorcs do OJ•edito do 160 :3ti7$706, supplement.ar 
(t vet·ba l!J do art, 2• da loi n. 2,3tí6, de 31 do dozomlJro do 1910 
(cullt /IW'eecr conlt•w•iu tltt t.:umuâsstiu tlc l<'inuncrrs)-1 
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3" diseuss;L~J do Pl'H.ireLo dt) s,~nar.lo, n. 1~. ,j,~ 1!11:!. nHI•wi-· 
z:lndo o Pr·csidcnLe dn llcpuhliCIL a conceder um aunu rio liccnQn., 
nru pml'Dgacãu e r:orn OJ'dcnado, para LmLamcnLo do H<111de, ourll) 
lhe llOnvicr, a Vir•iu.to Joaquim das Chagas J,crnos, adrniniHI.r·a
dnr· dos florr"nios do Estado do Maranhão (o{fc1•ccido 11Cla Com
missão ti c Finanças). 

Lcvauta-~c a tics~üo á~ !, lwt·us c ü5 minuto~. . . 
. ,p ---

"!l' ~gss.m, J\M ~ DJo) ,JULHO DI~ Jlll~~ 

pnr(SIIJ!;:"il.:r.\ UO Srt, QfJIN1'I:;'O IIQC:,I\"11\',1, VJCE·PilE~JJJJl:-l'l'r, 

;\.' ··1 !lor·a dn l.nr·de, JH'C!St~nl.n tltllrlt~r·o Jug-:11, ::tiJI'l!-:·H~ rL 
f;es:;~o a que eorwol'l't~JIJ o:-: ~~·:;. Quintinn Hu!~HYIIV:J, l•'t\I'l't•irrL 
t~lríl\'1!:;, l'Pdl'o lJol';.;'tJS. .JonatiHrs p,!dl.'w;a, Gulu·id Salgado, 
Tnrlin rln i:l'~Zil, l.arrr·o Sorlr·,;, lJl'hnnn S:url.o.,, :\IPnd"s rir• Al
rneida, ll.ihtdl'f' (font~nlve:-:, .Pi1·cs Ft~neir·a, .Fr·arwi::;eo :-:iú, r.l.'lJU
JIIH~ ,\eeiolr. 'l':r\'/11'1!.1 rln Ln·a, Wall'l'edo Leal. Sigismundn 
nnn~nlvo:-;. Gonr~~lll\'1.':-i }'OI'I'OÍI'fl, llnYIIIUrldO fie Mit•aJida, nu ... 
lllf'~ lt.il.mii'O, (fuililnl.'rrw Campo~, Col.•IIJO u Campos, Olivoil·;~ 
Ytllladfio, .Bm'llit!'dillo ·~Jnnleil'o, :\lorli~ l''rnir·,~, Ri.l. .F1•cil'e, Buuno 
tl" P:r iva Fel ieiann l'IJnn:r, J•'raw:ís~o Glyeer·io, J,copolrlo de. 
l:llll"i'''· Gnnzar;a .rnnrw. A. Awr·edo, Mel.el!o, Josü ~lur:l.iulru. 
r:.,IIOl'OHO i\far·qrws, Felippe Sehmidl, Hei'Cilio Lu~. Pinlreir·o 
:\J:u:hndo e CaHRiano do l\'ascirrwnl.o (38:'. 

Deixnm du eOTli.[HH'eerw eom eaw;a. .iusti1'icada. os ~t·~: 
Amu.io GúeR, C:nrr.lirlo dn Alll'eu, i:iiiYcr:ío 1\urr. :ros1l Euzr.•l•io, 
Ger·va~io .Pnsso.~ • .Antonio de Bouza, Cunlm r•edrwm, l.!mli.l'o 
l'infn, llibeil'O. rln J.:ril.o, .TOHI\ illareellino, lt.uy HnriJosa, Luiz 
.Viamm, .foão Lld~ AIVI!R, LDT.I!'OIICO .Bapt.i:;;l.il, ~ilo Pu{;a.nlm, 
:\u;;ust.u do v~~crmcrdlos, Aleindn Guaualmru. HIJI'TI[ll'ri() Mou
l.l'ir·o, Alrrerln J~llis, JJr:mt. Ahr~nlos. Alencar· Guiurat·ãr!s, Jlcr·
eilio Luz o Vieloriuo ~lonl.eit·o (23 ). 

ro:· lida, post.a. rmr 1liscussão e, sem tlclmle, apJH'UVacla a 
ada da :·w:;süo anLet·joT', 

O Sr. 1" Secretario d:\ conta ao seguinte 

EXPF.DTENTE 

Orricin ilo Sr. Prr.r<Jil.o do Di~tricto FrJdP.t•n.l, dn.f.ni:lo lle· ~ 
.do "!·ll'I'Pfrf:!J. l.r•nn~mil.l.imlo a 11J.nnsaR"om eorn qu~ ~ubmcl.lo ,; 
l'nn:--Hdf~I':U;an do Rr!!lfHln ns /.'HZoes fi\/(! o l1~varam n. neA"nr 
sn11e~iín ;í r·o~uln•.:iio do f:onsr.lho Municipal que dispúo ~OIH'u 
n. cmrlni;etn rln l.r!l'llfHl rle scrY ir;o dos funccioon rios mun ir•i
pn<.<s pm•a os :rins rlrt a!)oscntarlol'ia e d:t oul.raH providencias. 

A' CommissíirJ de Constiluicão e Diplomncin. 
~.m • 
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Hcquerimentos : 
Um do 81·. Dja!ma Mendonça, juiz substituto da comarm1 

Llo Alto PUL'ús, no Ter11Jtorio do Acre, solir:itando licenca por 
uito mezcs, com dous tercos dos vcncimt.mLos, pat•u tratamento 
1.le saudo, ondo lhe convier. - A' Commissão de J!'inancas. 

Outro do D. Julitu. Cunha. do Nascimento c Luiz Gou
r.ag-a do Nascimento, viuva o J'ilho menor do contra-almiruutc 
reformado José Maria tlo Nascimento, solicitando rulevução 
da prescripcão em que incorreram pura o fim do poderem 
L'eceber as quotas a que tinha direito o referido contra-al
mirante. - A' Commissão de Financas. 

O Sr. 3" Secretario (servindo de 2•) declara LJUC não 
im lJi.ll'CCCl'úS. 

O Sr. Moniz Freire (') - Sr. Presidente, é nwu intuito 
apunus fazer uma doclarw;ão de voto, c o J'aco declarando que, 
oi estivesse presente ú sess'tio do hontem, seria dos que appru
varam cm 1" Lliscussão o pro.iecl.o aprcseutado ao Senado pelo 
honrado Senador pulo Piau!Jy, re!al.ivamcnl.c ú dualidade de 
CongreB~os e de presidentes naquellc Estado, afim de que o 
projecto fosse ouvindo á Commissiio respeotiw, para dosta l.ut· 
seu parecer. 

Procodondo assim mantinha-me na linha do coheJ·eucirt 
com as idéas que defendi por esoripto, om J,JU!'eceres, e da Lri
buna JlOl' occasião de ser discutida ucsta üttSLt uma indicacãu 
aproseutatla poJo illusLJ•e St·. Dr. Erico Coelho, então Senador 
pulo Estado do fiio de ;raneiro, a proposil.o de um cnso JIOlil.ico 
idenl.ico nesse ultimo Estado. 

De facto, Sr. Presidente, ha no Piauhy clous uidadãos quo 
so pretendem legitinuuneuto eleitos presidentes duquollo Es
tado, e dous Gongressos quo se fJJ•esumem tam!Jom !egilimos 
deposil!trios do Poder Legislativo, cadu um dos ttuaes reco
nheoou um dos candidatos ti presidencia. gsta situacão dlJ fueto 
é conhecida. 

Podia o Sr. Presidente tia llepuhlicn rosolvel-n, unf.J·arulo 
oü1 rulal)Üo com um destes Pl'OSidentos, duudo autoridade !egul 
{L HUa Jll'csmnidn investidura, o duvois ao mc~u10 tempo com o 
llong1·csso que so julga lognlmento eleito ? 

Em quo disposicúo oousWucional assonta a suu autoridade 
o Presidente da fiopublioa para resolver l:onflictos desta natu
reza '! 

Examinando o artigo constitucional cut que estão eompou
rlindas as uttribuif;ücs tlo Poder Exuentivo, nenhuma oncon
tl'ei que lhe d<i ossa aut.oritladu, ao passo que, I!Xaminuudo as 
aU.ribuicõcs relativas ao l'odet• Legislativo, uneoutroi clara
wontç ~ito que n ossu poder computo votal' to~_os os meios do 
exeroJclOS para os poderes quo pertencem ti Untao. 

Ora entre os podares que pertencem á União, ostú no 
art. ü' dn Constituição o de lntervir nos Estados para manter 

,( •) Este discurso não foi revisto pelo orador. 

I 
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a fórum l'UtJUlilicanu J'ederaLiva. Do mesmo màdo • o arLigo 
.>ubsuquenLe não deixa de se L'.el'ul'ir OXPL'edsamenLe ao !•oder 
LogislaLivo, ás aLLl'ibuicõos que lho silo delegadas. 

A qual dos orgãos da União, portanto, compeLe votar os 
uwios de ux()rcido desta autoridacJe, na inteL·vencão uos Es
tados )JUL'U manter a J'ómm republicana federativa ? 

Na minha opinião, que venho sustentando de longa ualu, 
esLu auloridaue não pel'Lence sinilo ao Poder Legislativo. E 
tudo quanto não fol' reconhecer e>sa compotenciu ao Podet• 
J.egislaLivo, é sahü· du CousLiLuicão pum o teneno da violencia 
o da forca. 

Até hoje, em Lodos. os casos de duulidaue do Congt•essos, 
o l'l'eSJdeut.o da Hopubllca tom resolvido exclusivamente pula 
J'ur~a. porque não é sinão uma soluc'üo !Jelu fot•ca o que se teru 
feito om relaoão ao caso uo Piauhy som um exame du matel'ia 
decidir em favor tio um desses Con~rossos c tle um desses pro~ 
:;idontes . 

Nestas condioües, co!Jerente corumigo mesmo e com a dou
tl·iuu Quu professo, não vodia ueixar de cJul' o meu voto un1 
primeil'a discussão, ao p1·ojocto formulado poJo nobre ::le!tadot· 
pelo P iauhy. 

O ::lu. lliDI~rno GoNf)ALVEl:l - Muito agi·adecido a V. Ex. 

o Sr. Sá Freire ( •) - 81·. Pi•esiuontu, desde 18Vü tJU<' tom 
permanecido na pasta das Cornmissücs o vrojccto n. 73, que 
dispüo o seguinte: 

~Os officiaos do Exercito ou da Armada, el'fcctivos ou re
formados, uo exercício do mandatos populu!·es, não poderão 
accumulaL· vencimento algum militat·, nem mesmo o soldo de 
sua patente.> 

Presente ú Commissão de Coustituicão e Diplomacia ostu 
projecto, foi dado ptll'ecer a respeito. Enviado depois, com vis
tas á Commissiio de Legislacão e Justica, os ta tambem offereceu 
o seu parecer. 

-E' preciso fazer uolal' ao Seuudo que, logo que csto pro
jeelo veiu í1 :\lesa de então, foi distl'ibuido u nada menos de 
'quatro Commissiies: a de CoustiLui(lão e Diplomacia, a de 1~
gislacilo e Justica, a de Mar-inha e Guerra e u de Financas. 

Penso que se não fazia mister um estudo de tantas Com
missões pura um projecto CJUO se me afigura muiLo simples. 
'J'odavia, ello logrou p::u·occ!·cs das duns primeiras Commis
sõcs a que me rofcri e foi remeLLido :1 Commissão de Marinha 
u Guut'l'a, onde se acha, creio ou, lia mais de um mez. 

Sendo assim, não mo parece natural que. es!e Jll'o.içcto, quo 
tem demorado tunl.o nas pastas das Comm1ssocs, po1s, vem 
desde 1896, até agom continuo sem parccoJ• e sem que o So~ 
nado so possa manifestar sobre elle. 

A minha opinião é a das Commissões que ji1 se manifesta
ram· cul.retanto, como bom o Senado deve uomprehonder, não 
ú meu intuito que ella triumphe, mas apenas que o Senado so 
pronuncie a respeito do assumpto Lão mteressante. 

( •) Este dlsourso não foi revisto pelo orador. 
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,\.>sim sendo, i'OJ;o a V. Ex. lftW, •.indu tfUtJ n fl•.•!íilll~lllo 
~tlio ::;e iustn·Ja conLI';_~ o UlCII pmJi~o, ;;c Uig1w de eollocat· o IJI,'O
,/oelo nu. ordem do dm, lauto uwis lJIII' /Jellso ~el' o fll'OllUiHJlll
men/.o da Commissfio tio Pin;1111;ns solll'e o Jll'o.iedo l•t•rfuila
nwnttJ llispcllsnvel, POI'lJUf! so li•nta de uma economin, e a t:onl
miss;io, POi' J'Ol'l.'ll·, Jh c será /'a vorave I. 

Espero, pois, 1]Ue Y. Ex:., cousullnudo o di,,.;Jlosif.h·o ml!i
menlnl, resolva corno sern]>re, eom a costumcim ,!Usti~a. 

O Sn. RIDillllO GoNç.u.vm;- V. Ex. fll'tJslou um J•clcvaulc 
~ci•vico á Nucüo. . 

O Sn. S.\ l"mmtll- Et•a l.aulo CJUanto tinha a tlixeJ·. 
· O Sr. Pires Ferreira- Sr. Pi·esirlenl.n, <> r•t•o.i•Jcl.u a que 

H'' l'cfcre o illustt·e Senado•· pela Cnpil.nl Fndot•al. 11ão ·~shí lli.L 
CLII1tll1i:;siio d1J ~farinha e Gw_ll'J'n. ~e~undo infoJ•rnaeüo:; que 
len!Jo, clll~ se ueha su.ieilo ao estudo da Comrni::.;silo de .Fiunru.::~s, 
:rJ'in1 de que o::;sa. Conunl~são possa hHrn OJ'ÍC!Jit.nJ' o 8mlildn. 
Dahi Íl'iÍ müão :í Comrni~si'io de MnJ·inlm e GueJ·ra, Jlf.tl'fllle in
túrcssa a direitos de militares. 

O Sr. Sá Freh·e-81·. Prt!sideul.tJ, :/'ui iul'ol'lnado fllll' o Jll't!
jcdo Linha sido rcmeltido ü Comm issão do ~l;u•inlm t! GueJ'i'll, 

O Sn. JêgJ,I~Pi~ Scll~llll'J'-Eu uão •! vi na Commissão. 
O Sn. S.1' FilEIIII'- i'ião Ci'eio aiJsolutamcnte que o Pl'o.ke/.o 

csi.L•,ia sem amlnnwnl.o. For!;osomcnl.e, clle lm de lei' sido I'BIIIIJI,
tido a uma uu n out.l·n Commiss~o. PnrecfJ, ~~tüJ·otauto, mais nu
f.ural que o fosse p1·imoiro tí Commiss:io do Marinha c Guet·t·u, u 
dcpuiM :í. Ue J!,immt~as. 

V. :Ex., enl.l'ef.anto, 81·. l'l'eHitlentc, t.onmrü as lli'O\'itleudas 
t!UO o caso J'cquct• o Jli'Occtlel'tí como melhor cutcuder, 

O Sr. Presidente-O Jli'O.iedo a (jlW su J'OÜJJ'n o liOIH'adn :ie
nadOI' pelo Dislricto Ji'ed•~i·al ainda tem d1• sei' sulunell.itlo au 
eslndo ria Commissão do ~lariulia o I':Ut•i'l'il. i'ifio posso •ll'l't•l'ii' " 
J'NflHJrimcnl.o apJ•cseutado pOi' S. :I'x., visto que, Sl11(UtH.lo o f!IW 
dispüo o J•egimonto, ~6 dnpois t.lu Lt·unscol'ridos Hí rlin~. ;;em THL
I'f!cel', é que a Mc~a fica autorizada a por em di~cussão um fH'II• 
jecto. 

Poi' 01'11, ulln se nelia na Commissiio dt~.Jnnaucas, ;í (fnnl /'ui 
I'emol.l.itln, r"'ein, a G dn nu.•z passado. isf,o ,:, ha mais ri•• Hi di11s, 
uni~ nincla não !'oi ouYida a Commiss1111 de ~l;u·inha e Gntll'i'a. 

O Sr. Pires Ferreira-Si'. Pt·r•sitloni.P, pedi a palal'l'a 11/ll!lliiH 
pu1·a apt·useu/,m• um l'tJfllllii'iuwnLo ti e um wlho ~l!l'l'idm· dus/.•; 
pa i7. qur., JlOI' sei' soldado ou pra~a do tll'ef., não púde l'imu· no "~
•Jtweimonf.o. m•n1 deíxnt• du I!Jel't!eel' a consic.JÜJ•açiio tios anos 
poderes ria Ucpulllica. 

Anlr•R dt• rel.iml'-1110 •la l.i·ihunn, tlir"i IIIJ honJ•mlo Sl!lliHlOi' 
prlo EHpil•if.o Ranf,o ffl!P :wnlia; /,;\J'IIianwnl.o, do li'a/.at' dos CJI'
flOr.ios do J~sl.ndo que f.nnhn a ltOIII'a tlo i'OPI'l'S•mlm•, f[IIC não {HJI'
•I"rtí por esporai· unm pequena resposta no motlu de se exlet·nai' 
~o!J1'u nssumplos do Píuuhr. , 
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O Sn. Mu:->1z Pnllmr.-Não me Jll'Omwcir•i sobre n questão . 
. O Sn~ Pmgs PlmHIWI.\-. Xiio responLio 3S'OJ•n, porque srJi qnc 

n tlt...,nussao podnJ•m :;e alou~:ll', u o meu o~tado de snudP, rwtual
ltlt'lll.r>, uiio mrJ pormil.te o nsf01'f.'O dr. qualquer diseussão. 

Vr':Jl :i. MrJSO, ,; lido e 1'•:nwll.irlo :\ Commissiio lin Finnntns 
O ~flg'UJIIIB · 

ngQUEnl~l E:'>TO 

flequm·imrul.o dn Lino fiiheir·o dr• Xrwnn;;, vr1i.e1'nnn ria 
A'llf!J'r·a. do .P:ll'llf;uny, soJildl.nn(lo dn eong·r·(·R~o Nnt•,ionnl CJllí" 
llirl se,ia r.oievnrla :t ao::; n Jrr•nsiio nwnsnl flll" nr:lunlnwnl.e 
Jlf!J'C!f.."ht•. 

E' novamrmle lido, apoiado e, Jl01' l.üf' JWrenehilio o tf·irtuo 
l'rgimenlal, vae n inwrimit· o pro,icclo do Senado, n. '17, do 
1!11:!, delerminnnlio que os J'unccional'io~ pnhlieos, civis ou 
milil.al'rs, quaudo mn inaclividad~. não J!Orlerão · pe1'cehrr 
vr!1Winwul.os maiorns que os rrnr lhes rt•am ahonarlos f]l!ando 
r•ut r.l'l'r•rd.ivo exercício elo posto ou eru·go no qual hnjnrn sido 
npo;;,.nlndos, ,it:lliinrlos ou l'et'ot•mados. 

OnDEM DO DIA 

Vol.noão nm 2' rJi;;eu;;são do Jll'O,inclo rlo Sennrlo, n. !i, ri~ 
1!11:?, r:oticerlf'nrlo mnnis!.in aos impliearlo;; nas t'i'l'nlf.ns rio 
.l1nlnlltfin Navnl r' ria <!S•1ttadJ•o, oe.~OI'I'irin;; un pO!'Io rk•sln Cu
pilai r•m 'l!IHI. 

Apprnvndo. 
R.iin igunlnwutfi npJ)J'O\'tHltlR n~ folf'gnilll.e~ 

-. F.i im i nem-se os pa in\'l'os: •••xelu i riM. por,:m, a!fnrl!r; 
f!nr nsl.ão nnvo!l·irJo,~ r!ln J1l'Oi1nsso pot• f!f'imr rir hnmirirlio.~ 

« Pat'OA'1'npho unir>n. llif'alll l.nmh(•m amni;;l.inrlns ns f'iYi~ 
n mililai'I•S que sr• r,nvnivr'I'Oill ·nn;; a~:onl.r•dmenlns rJ!lr> sr 
dr•i':tlll Plll Mnn:'tos, napilai rln F.slorio rJn ,\mnwnas, rm 8 r!P 
onlllin·o do tnto.» 

O Sr. Cassiano do Nascimento (pr.ln rmlcm) JW(tlf'l' di~
Jir.nsn d" inl.o.'i.'i<liiJin pnm a :J• rlismtssiio, 

•Cousullado, n Sonndo I.'Onemln :t dispr;nsu recrunt•ida. 
Vnlatiio rm :J• rlisr.u.~são rio fll'OJlOsiciío ria Cnmam rios 

Drpnlndos, n, :1, rio ·J !li:!, au l.oJ•izatulo o Prf'sidcnlo da llnpn
llli•·o n oiii'ÍT' no i\linistnt·io da Ai;l'ienlltli'U, TnduslJ•in r. Com
nwt·tdn o 1\PNiilo nspr.r.inl 1lü I, :200$, ont•o, JI01'0 or•r.ot·rr.r t\s 
dr.~pr.wR com o Jll'rutio rli! vinf(r.m n qur. f'l'z ,iús o niunmo d~ 
Escoln dB illinn> do Onro Prolo Pnuio dn Ror.hn Lngoa. ''""1' 

Approvada, vae ser submettidn 1í sanccilo. "I rn'l 



ANNAI!S 00 SENADO 

~S'J'II.~D.\ Dll Jo'ERRO DO RIO MADEIRA Á VIJ,J,A TH,\UMA'rUROO 

Discussão unica do pnr•Pecr da Commissüo do Finanças, 
n. 121, de 1012, opinando que seja indeJ'erido o requet·imento 
em que .Janowit.zet· Wnhle & Comp. pedem que seja autorizado 
o Poder J~xeeul.ivo a abril' COIJCilrrunrJia para a construcoiio do 
uma esl.mdn do ferro desde o J•io Madeira uté n villn Thanma
tnrgo, com a modificaoão eonslunl.e de um projecto do ~finisle
rio da Agl'icull.uJ•a, e mais que lhos seja assegurada a prel'ereu
cia para a conslrncoão e applieudo a esta o regímen da lei 
n. 1.125, de 1903. 

Approvado. 
ES1'RAIJA llll 1•'1'1\HO lllc PALMAS .~ BAllRlllRAS 

Discussão unica do parecer da Commissão de Finanças, 
n. 122, de 1012, opinando que seja indeferido o requerimento 
em que Antonio Geraldo da lloehn pede n concessão lie uma es-
1 radn de ferro ligando n cidade de Palmas, no norte do Esl.nrlo 
rlu Goyaz, á do Barreiras, no da Babia. 

Approvado. 

t.N'flGUIDAOg DE POS'J'O ,\0 1" 'J'ENEN'rB CANTO SOBRINHO 

2• discussão da pJ•oposicão dn Camara dos Dcpular1os, 
n. 137, de 10!1, que manda considerar por actos de brnvnm, 
nnm antiguidade de Jl) de nommbro de 1807, a promoção rio 
1" tmwntH Francisco do Cant.o Sobrinho. 

Rc.icitada, vae sor devolvida 1í Camam dos Deputados. 

CREDITO DE H :13fi$819 AO !IIINIS'I'ERJO D.\ VJA(),i.O 

3' disr.nssiío da proposição da Camarn dos Depntarlm<, 
n. 186, de 1!111, nut.orizando n abertura do credito cxtrnordmn
rio, no ~(inisterio da Viacão e Obras Publicas, de H :1~6$819, 
ouro, para pagamento dn garantia de juros á Companhm C1t.~· 
Jmprovements. 

Approvnda, vne ser submet.f.ida á sancção. 

CREOJTO DE !.60 :357$796 AO MINISTERIO DO INTERIOR 

3' discussão da p1•oposição da CamaJ•a !los Deputados. 
n. 187, de 1911, que autoriza a abertura ao Minisf.AJ'io dn .Tnslir,a 
<J Negocias Interiores do credito de 160:357$796, supplemont.m• 
ú verba Hl do nrt.. 2' dn lei n. 2.350, do 31 de d~?.embro de 1910. 

Rejeitada, V'M ser devo1vir1n :í Cnmarn' dos Deputados. 

~li 

..;. Ü.l 
' 

f,JCEN()A A VIRIATO DA~ OHAGAS J,El\fOS 

J.> • ~ 

'· . "' d' - 1 · . I 1 ~ d "- d " 0 t ' <11:'1 1,., ISCUSSaO !O ]li.'O,[CC.O !O "~na O, n. !,1, r h>!~, aU.OI'I-
7.UUdO o Presidente da R<lpublicn n conceder um anno do licença 
em prorogacfio e com ordenado, pnrn trnt.amento do saude, onde 

' i 
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lhe convier, a Viriato .Toa(Juim das Ch•agas J.emos, administra
dor dos Correios do Estado do Maranhão. 

Approvado, vae ti Commissão de Redaccl\o. 

O Sr. Presidente - Estnndo esgotada a ordem do dia, 
vou Jevant.nr n sessão. 

Designo para ordem do dia d•a seguinte: 
2' discussão do pro,iecto do Senado, n. 13, de 1!'112, autori

?.ando o Presidente da Republica a conceder isenção de direitos 
nos matcriaes, appnreihos e animaes destinados a emprezas que 
se organizarem com o t'im de estabelecerem estações zootech
nicas1 melhorarem os methodos da criacão, installarem fri
gorif cos e «Pncking-House) para a pre)Jaração c exportacão 
do carnes cong1•iadns (com, flOJ'P.CCJ' da Comrnís.ltio de Finanças, 
n({nreccndo emendas); 

Discussão unica do pal'CCI~J' da Commiss1ío de Financas, 
n. 123, de 1912, opinando pelo indeferimento do requerimento 
de D. Hilal'ina Miranda de Oliveira Pimentel, viuva do coronel 
Adt•iano Xavier de Oliveira Pimental, dirigido no Senado, soli
cit.nndo uma pensão; 

Discussão unica do parecer da Commissiio de Flnancas, 
n. 124, de 1912, opinando que so,ia indeferido o requerimento 
em que D. Linn rln Costa J{neso, viuvn rle Otto J{nese, tenente 
l'IJf'ormndo do Exercito, solicita do Congresso uma pensão; 

2' discussão do Jll'o,jecto do Senado, ll'. 30, de '190ü, nutoJ'Í
z:mrlo o Govet·no a abrir o cJ•er!Ho da qnnnt.in necesgnria no in
tegJ•nl pagamento dn.s vantagens pecuninrias devidas no mare
r.hnl J•el'ormndo Candido Costa, como si estivesse em effectivo 
exorcieio do membro do Suprcmo •rribunnl 1\lilitnr, •a contar 
de 7 de nbt•il do I 892, dia de sua demissão, até a presente data, 
c ns que so forem vencendo até a sua rcintegracão no respectivo 
cargo, fiC'nndo, por equidade, relevndn n proscripção em que 
o m1~smo tenha incorrido (com. 11arecer contrario da Commis.1úo 

2' discussão ela proposição da Cnmara dos Depntnrlos, 
n. 1üR, de 1.!111, elevando ao dobro a pensüo de que goza D. An
tonfn Rlr.ira FcrreiJ·a de Cm'Valho, filha do tenente-coronel de 
volnntnJ•ios .Toão i'limplicio Ji'nrrr.h·n (com pm•ncm• cnntmr'io da 
Comm:i,ç,ç1io 1/e J"'innnças); 

3' discussão do pro,iecto do Senado, n. 5, de ·1912, conce
dendo amnist.in nos impiieado~ nns rtwollns rlo Batalhão Naval 
e da esqundJ•a, o11corridns no port.o desta Capital em 1910 (com 
pm•eac1• fa·.,m•aJwl do Connnis,çúo i/o Consfiltt·te,lío e DiJllom.acia). 

', Levanta-se a sessão a 1 hora e tiO minutos. 



fiO' SESS.W EM li DE ,HJ.LHO DE 19!2 

Pnl~I'I!Ollllf;I,\ IJO Sn. QUIN'I'I~O BOCA \'VV.\ 0 ,VICE-PilllSIDlll'\'J'll 

A' :1. hora da tarde, Jlt'i•:;enl.u JJUillet•o Jcgnl, nht·n-su a 
~r:.:,f-!iio :1 ((Wl r.oneoJ•r•cm os S1•s. t)ujutino Bocay11Vn, }'nl'l'fdf•a 
t:tmvns, Al'au,io Gríüs, .Pedro Bm·ges, .Tonu!.hns .PPrlt•nsa, í<niJI'inl 
8algado, Indio do B1·nzil, Urbano 8an!.o~. i\Jo!l(ffl.~ dn Alnwidn. 
HihoiJ·n (}oncniVt!S, J.lircs Bnrrei1·n, Prnneisco S1l, '.l'hnmar. 
Acmioly, 'fnvar·cs de .Lyrn, Wnii'I.·ndo .Leal, CnsLt·o .PinJ,n, 8i
;;:ismundo Uoncul\'es, lion~alvos PeiTIJit·n, Jlaynmndo cln i\1 i
rancJn, Comes flibeiro, <.iuillter•me Campos. Coelho n Uampos, 
Jlet•JJat•clino i\lonteil'o, S;i J!'mit•t•, Buono do Pai\'a, Jo'eliei:uw 
l'unnn, J•'J•ancisco GJyceJ•io, Lr•opoldo dn Bulllões, Gonzn:;n 
;rayme, Metello, Jos!\ i\lt11'tinho, Gnneroso l\lurqueR, l•'el.illl"' 
~dunidt, .Pinllniro Machado tl Cassiano do Nascimento (ar,), 

Doixnm de eompm't!<WI.' com causa ,iuslificnda os S1·.q. 
Cnndido de :\l!l'<!U, 8ilvr•rio Nen;, ,\rtllLH' Lemos, Lamo Rod1·t-, 
,JIJs<í :Euwhio, Gct•vasio PasRos, Antonio de Sll!na, Guulm 
Jlrdrosn, Rih11il'o rln ]3L•il.o, Oliveil'll Vnllndão, .Tosü Ma!'collino, 
Jluy Barbosa, Luiz Viannn, lllonir. PI•oiro, João J-uiz Alvos, 
J.ourenco Baptista, Xilo Pecanha, Augusto dn Vasconeello,q, 
Alc:inclo Guanahara, J:lcrnardo Monteiro, All'rcdo Ellis, .BI'tJr. 
Abrantes, A ;\u:!'cdo, Aleiwat· Guimnt•ãr•s, Hoi.'cilin .Lll?. <l 
Victoriuo ~lontcim (!!ti). 

]~' .lida, posta t~rn {.liscu;;:.são f\, ;:;em dcbaJ.I.', nppl'f.l\'f\(ln n 
nc.t.n da ~t!SSiio autnt•iot·. · 

O Sr. 1" 'secretario <h~ llonl.a do seguinte 

J~XPl~Drmi1'E 
OI'Jicios: 
Trcs do S1·. 1" Scrn·r•l.nr·io lla r.amnm rio~ D<'JJillndns, d<! 5 

(Jo COT'I'f~nl.t\ l'l'tlnl•/.tondo a."{ ~~~·~n iniPS pJ'opn.~i~:O•fS dn mesma 
Camnrn. 

N. 8 - f012 

O r.ongJ·o~~o Nnciona 1 rosoiYn: 
Arl.ign unico. E' n l't•osiclonl.il ria Rnpublirn n11fnrir.acln a 

nht•iJ' no Mini~l.r;rio rln. Viaaíio o Olll'a~ .Pnbl ic.•ns n C'I'Hcl i ln dt1 
4R!l :0011$, snptllnmonl.ar (t veJ•hn 2' do a !'I. :J:J, cln Ir• i 11: ~.:'IGn, 
rio 31 rJn rl<1?.embJ•n fln :JOW, sendo: Jl~J·n ri consimm<;iio, •Ccm
dtwc:üo rlf' malas, ol.e .• nl.c.>. 1,00:000$: Jlill'a n ;::ral.il'ienciin 
nddicionnl rio 10, !?O. 30 r ltO % el.o .. olc., 40 :IIOO!fl: 11 · pm•n n 
noqnisic~iio, l'npnl'n~iío n f'.OllRm'Ynciio rln mov,o(s, ol.r., ri.~ .• 
o\ O :1!00$: J'ovngndns ns dlspnsiç1'ors rm conlmrro. 

Cnmnrn elo.~ D~[lul.nelns, r, dn ,inlho ele 10·12.- Saln'na J1nr
I'OSO J'/lnioJ', prosidrnl.o. - A1llonin 8'irJwcin dos Santos Leal, 
t• secretario. - Rn11-l de Mo1•aes Veiga, 2• secretario. -A' 
Commisstlo de Finanças. 



N. !l - 1012 

O Cong·resso Na e ional !'<.'Sol\• c: 

:\J•I.i:::n uu icn. lo'ica rJ Prr•silli!Jii.P dn llnpJJb!ir.n nnlm·iznrln 
n nlwil' ao i\Jin.i..;l.fwio da Yin(;'ilO n 0/.n·ns Pn!Jlien:-; o ~~I'Pdi!o dn 
:: ::!l.i~$7'77, al'im dn oeoor·r·nt· no pagnrnonlo dr• \'Mif'.ÍIIIt'll!ns 
rpu• 11 prll'l.oim ria :,;llh-Adminisi.J•n<:lio rJo Coi'I'L'i<l d<• 'l.li:IIIIH"·· 
tina. JwH:nlinn ,'Joaquim dn 1\lcnn:w.r.; dnixou di' ,.,_•e(l/wr· 11o 11~"
l'iodo dll n d<! ahril de ·I!Jfl!l a ll-1 <ln .ialll'ii'IJ Ul' ·i!H~. visln 1.<'1' 
:-;ido nnnnllado o dP(H'nto da f-llln HJ"Ifl:ott•ntwlor·in: I'U\'ng·:u:lnR ns 
di.o;JH1Sit;ljn:-; ~~m c:unLr·ar·in. 

Cnmnrn rios Dopnl.ndos, ;; rio j11llio du 1!11~.- Sat,.;,,, 
lhti•roso Ju:oirn•, pr•e::.;'idnrtiJ• •. - Antonio ShUt!tio dos Sa·ntli.-: 
Lt:nl, ·J" SPt:l'oLar·io. - naul dr~ J/onws \"r•iafl, :!." sr•er't!I.UI"iO. 
-A' GomuJÍSSiiO du Finnw;.ns. 

N. 1.0- 1!11~ 

O CongT·ü~~o Nneinnnl J'PP-OIV(•: 

Al'li;;o 1111iao. :Fiea o .Pt·e;;idenl.<! rln J1,;pn1Jiicn nn!Mi7.nrlo 
n nlwir· no ~linisl.orio da Fnz,~!Hin n <·t·nrlilo da ql•::J•Ii<1 li<! 
::!fH$7·10, nl'im de Ol!eori'L!l.' ao r)a!-\·;lJilPI!Ln a St~J·nphiw .ltlíHllli'lll 
da 8ilvn, nomo :foi defli'Ot~ndn l)(•!o .hJizn dos li\•il.)R da :-kn.tdn 
]'ltblll~n; l't!VOtmtlnH n~ diSl)O:-;ieõo~ 1•m ennl.r•nt·in. 

Camnm dos Deputados, r. ile .iulilo tio :1012. - .•.olmw 
llll'ri'Osn lunim·, Pre~idiml.e. - :lutonio Siuwtiti 1/o.v Souto.~ 
J.-ut.l, ·lu Seet'ntario. - Raul dt? JlOl'lw,r,; Vr1'iua, :2" 8r:·t~t·(•Lil!''O. 
- A' Commissfio dn J!'hmnc~~ns. 

Oui.Po do mesmo S<JIIhOI' o rlrt mesma dnla, remol.l.rmr.lo 11111 
dos nttl.og·ealtllo:-~ da J'B~olucão do Congrt~::;so Nn1~ional, ~aneí~io ... 
lllltln, iljl[ll'OV!IIldO O PI'OI.Ilt!OIIO e!!lf!ill'IHIO eOill O f:ovo/'1/0 da l:o
livia, "m H du novom!JL•o do l!IJO, paJ'Il n suhsl.il.nir;ãn do 
'1'11/IIHI da Estrada dn }'er'J'ü l\ladoir·a-Mnmol.'é. - .Al'ehivt•-SP • 

.Dous do mesmo e do igual rlntn, commnnicnnrlo te!' :Hlo
pi.:uln aquulln Cttmat•n.. ns pro,jeeto.~ do Senado f!IIP 1!0/WNI<•m 
J ii'Piu;n ao~ miuisLros do Su)wnmo ~PJ.·ibunal P1}rlm·a!, Dr·~ . .l'n
dru J.n::;:-~a r• J~eon i Hnmos B oH IHlviaclo t'l. snrwcão. - lrtluir·nd:L. 
· Um do St·. l\linislro da Gum~1·n. datado de ~8 ri" ,innho, 

I.J·nnsmil.l.iudo a mcusag~m <JOlll que o 81•. Prcsidnnl.e t.la Jl,pu
ldirm p!'cstn inl'nr·mn~ões no Seunrlo aern·cn rios nJ'fieinos das 
nJ•mas do envallnrin. " int'anl.aria, sem n <JUI.'SO das J.'PSpudivn~ 
111'/!lllS o qun eonl.nm mais do !lil mtnos de servi~•o. - Ao St•, 
i:il!lllldOt' Pil'OS l!'úl'I.'OiNl.. 

nrrtuot•imcnl.o rio Sr .. Toão W.iller, solicitnnrJo rrue so.in nu
f.ori~ndo o GO\'Ol'no n lho mandm• pugnr n quantia d<l 38:025$, 
por obras cxeoul.nàns 110 quul'lel eont.rnl da Brigada Policial, 
nos nnnos de 1009 q i910. - A' Commissüo de Finnncas. 



~8 .u<NAEB DO SENADO 

O Sr. 2" Secretario, procede á leitura do seguinte 

PARECER 

N. 136 - 1912 

'Redacção tina! do projecto do Senado, n. 1/í, de 1.9-12, art/o-
1''i:ando o Prestdente da Republica a concede1• um anno de 
licença, em pro1·oaação e com ordenado, para tratamento 
de sau.de, onde lhe corl1!ier. a Viriato Joaqnim da.! Clwoa.v 
lemos, admin'istradm• tio.• Cm•J•eio.! do Estado do MaranMi.o 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorir.ado 

n concedei· um nnno de I icenon, cm prorogaoão e com ordenado, 
para f,J•ntamrmf.o de snudo onde lho convier, a Viriato .Toaquim 
das Chagas r.omos, administ.rndor dos CorJ'CÍOS do Estado do 
Jllm·anhiín : l'l!YO/l'ndns as disposições em r10ntrnrio, 

Snla das Commissões, 6 de .ini!Jo de 1912.-Gon:arm Jaume. 
- W al(1•ed o Leal. 

Fica sobro a mesa para ser discutido na sesRíio seguinte, 
d~pois de publicado no Diario do Congresso. 

O Sr. Raymundo de Miranda - O Senado recorda~so 
que na sessão rle 18 do mez passado, tivfl oceasiiio do demons~ 
l.rar que não era real a allegae.ão de que os cofres do 'fhesotH'o 
rio Estado de Alagôas havinm fiondo com saldo ridiculo, embora 
fosse saldo. Dias depois, n proposito desse meu discurso, li 
no Co1'1'eio da Manhã. de 21 de ,iunho findo, além de rjutros 
commentnrios, os oonceit.os prineipaes que destaco A sno os 
aegu intes: 

cEstamos realmente satisfeitos por 'ter provocado 
na Camnra e no Senado, algumas explicacões ácerca 
rias finnncas de Alagons. Os Srs, Euzebio de Amlrado 
e Raymundo de Miranda encnrregarnm~se de dnr res
posta no .vue!to do Cor1•eio da Manhã em que se oom
mentava o facto do novo governo alagoano encont.J•nr no 
Thesouro um saldo apenas de 215$000. 

Ambos aque!les representantes do pequeno Estado 
rio Norte attribuem á defficienaia desse saldo n fnltn 
de arrecadacão dos impostos, que não era feita, n con
selho dos opposioionistas, como medida de combntc ~o 
governo que caiu. Si essa propaganda chegou effectJ
vamente a ser praticada, entlto os delegados de Alagoas 
no Congresso e adeptos ninda dn politica do Sr. Euclydes 
Malta confessam Qll!e aquelle governe niío tinha presti~ 
aio nenhum. 
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E' verdade que o poder não estava mais nas mãos 
do ~r. Malta. Assumira o ~argo de governador o Sr. Ma
cariO J,,essa. O Sr. Mncarw era um maltista conhecido 
O mnll!smo fel-o Senador uma occasião. Mas, ultima~ 
mente, accusavam-no de f.raicão, dando-o como filiado 
aos opposieionistas. Si og opposicionistas aeceitavam 
esse homem e, portanto, o sen governo, como podiam 
aconselhar que não fosse arrecadada a receita tribu
/.aria ? Voem os represcntant.es de Alagoas que ha muit.n 
incoherencia nisso tudo. 
. O Sr. Eu~ehio do Andrade declarou que não quer 
discutir com o Co7'7•eio da Manhã a situaciío financeira 
do seu Estado. O Sr. Raymundo de Miranda, mais in
teressado por esses estudos, esbocou. entretanto, uma 
exposição :\cerca do assumpto, chegando a tocar no cele
bre empresthno negociado pelo Sr. Wanderley, Esse 
emprest.imo foi de 500.000 libras. O Sr. Raymundo diz 
que, liquidas, o governo apurou 5.1tiJO contos de réis), 

Engana-se: a simples leitura do meu discurso, publicado 
no Diarin do Co·no1•essn de 21 do mez passado deixa a I!On
vicçüo de que não me limitei a esboçar a precariedade da 
suppostn campanha em favor da candidatura do honrado 
coronel Olodoaldo, provei a coac(!iio 1\ mão armada para se 
obstar a arrecndacão dos tributos legnes: não transitei rapi
damente sobre o caso do Amprestimo, enfrentei a questão, 
discuti com as informações officiaes e, eoherente com as 
minhas affirmncões, aguardaria o resultado final do exame 
r·espect.ivo nos livros, documentos c escripturac!ío do Th.;
~ouro rio Estado, si as constantes escaramuças nllo me pro
vocassem a cxplanncõcs out:r!!.s em vista d!J que ain,da refere 
o mesmo ,jornal cm sna edJçao de :?4 clr ,tunho nlt1mo, nos 
sej:Cnintes termos: 

«Não pódc sm• mais ananstiosa a sitnação (inancP.i!'n 
11e AlarJ•!as. A' proporção que o novo Governo a van 
examinando, augmentam, surgindo a cada passo, os erros 
e os deslizes da administração passada. 

«0 balanço da caixa geral accusou, como se sabe, n 
existencia em cofre de apenas 2!5$000. Os dn(ensm•P..~ 
almcaarlo.ç do Sr. E~tclidc.~ Malta alleaaram QltP. e.çtmJam., 
entretanto, em. dia tortos os paaamento.~. · A~aba aaorn 
rle ser 7Jerificado qu.c isso é uma pavorosa ntenf'il'll, 
Sobem a .9.9: 270$/i84 a.~ des]Ja:as ordinarias cujo paaa
men to deixou de .~a·r eflcctu.ado. A esses credores o Go
VIlrno terá que satisfazer no mais curto prazo, ~oh pPnn 
ele nugmcnt.ar ns diffieuldades em que se encontra. 

«Ha, além disso, uma série interminnvel de contas 
ainda não procossndas, que sobem n sommns nvultndns. 

«Por esse motivo, mu it.os elos sorvicos urgentes que 
o Governo pcns~tvn inioinr t.ecm qn~ ser nrlindos ou sof-
frer grande demora. · 
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1<:\ n indl\ niw se ~~hegon ~iqurt· no e-xame c est.udo 
h i.~l.ol.'ieo do eelelll'n ernpr·•!sl.imo de iíOO.OOO Jilll'llS estel'
liua . ..:, f!LW o Ar. \Vaml'er·ley dn. 1\Itmdonca sn üJlflaz~ro::rou 
1\" li<tnhlnl' eom o~ hanqueiroK "lli'O!lCUK 1'. 11" <lllf' 
1111111'11 ru·c,tnu ''onlns ''el'i,ns! Imngilli'-:'H! qunnla ••on~a 
nmi" s•w:'1 df.'~cnlwl'l.a. Ól\pois <ttW ilfllWlia. t:H'Hltde hai(•la 
r.! r '•s 111 i u e n da rli r·c lt.i nh o! ... » 

Ri dir. - ~~ augusl.io~n a siiunc.:ão :rinnnt~niNI· df~ AlnA't,n~. 
nfin lm r·~·mu·sof; lHH'n f.iflti.~l'mwJ' n:-; ncwe~:o~idadei-i iu:Hliavnis. n 
no\'n flo\'nJ'flll uiio j)6d(\ ínildnr srr.·vieos novo::;. 

~ln.~ s•1J':í pnssivf!! llllln isso?! 

A fnltn. de reeursos pn1·n inslnllne.fin de snrvi(;os novos não 
!'· Ril.11:1\:iio ang;usl.iosn, JlOller•:í, 1m J>riot· hYtlOI.hes•!, R<'!' fn\f.n. <h• 
nln1ndnndn de llliiUül'lll'io. 

Angusliosa sil.unr;iío J'innueeil•a se nnconl1·nria. o E;;l.nrlo rir 
Alng·t,as ~i o pa . .:;sivo :;upplnntas:-Jn o :wl.ívo, f!i 1t nrrocndntiin. 
p;;i.íY•'~sP l'nitn ••m dia ou ndr.nnladnmnnl.n, mas ha. nmil.o a ,.,,_ 
I'Plwr do •':>WI'I\Ício aui.Pt'iOI' n o I'I'Niilo '' os eompromisso~ !ln 
K;larlo ""lfio J"tr.l·l'eil.nmr•lil.ü ma111.ídos n acani.PtnrJos, 1'01110 prn
\'al•fd •ml lt!ll!po, (IOI'fJUllllln, nesl.a hOI'U, Jnllil. inlnil.o nfio r' 
rlii!r•.nl.il' JlOI'fJiln ainda não 1'ni r·.oul.esl.arlo, minha inl..:·n~ão '' 
l'fÍA'iR/.J'UI' para quo nos Auna"g do Cong1•osso so enconlt•em o.~ 
snhsirlios nei'r.ssat•ios Jllll'n um rlrhntr. amplo ou JWOV!l ampla 
dn que a sil.tmt•ão pnssnda PIU Al:l!l'•in;; rol victima. ria mni.~ 
fr•roz rlirl'nnw;iio. 

'PmtliO pt•osetll.fl o Dirio 01/ir.ial, dn ~lncei6, de :?3 dr. .innho, 
11 rlins l\ll•ls a ínangul'al;iío do novo novo1·no 110 honrado R1·. 
r•m•nnr•l Giodonldo da Fou:'«lcn. O lmlnnco procedido nas «Gai
xns• •ln 'J'Iwsonro. confO!'nW "" Vt!l'il'ica, nccus~. um saldo r!m 
rlinhnim 11" ·1:17 :OI7iiW:iO n 1•m vaiOI'"·q dH lliJiJ :fif!!l$!o:l·l, on 
í\l~:'ifHi~I,SL . 

O Ronndo .íli. eonlwce n hnlnn~o dos •Cnixns» rio ~l.'hosonro 
<if~ AlngtinR fli'Cu·ndido no dia. :11 d" .innrii'O rlesl.f\ nono, 1!1111~ 
dinil lir•pois li•• lf!l' o Dr. Euelirlrs ~lnl/.a, rrun não host.ilisnva 
n. , .. nmlidnl.u1•a. p;nvrrnnm,nl.nl do honrado eoronrl Glodoaldo· <la 
.Fnn.~'"'n siiln i'OI'~ndo a drix:l/' o Gni'I•I'IIO ro o l.rJ•t•ilrl!'in nln
!l'nann para niio JH!I'I~I·f•J' nns g·arJ·ns dos Jl1'0JIOifnndio~tns fio uma 
l':lilllicl:!l.nra Alll'l'l'nnmrnl.al qnr não N'a romhnl.idn. ! 

Pois lwm, ~~;;,. balanço neeusnva um ,qntdo rir qnnsi 
nno:onu~onu. 

O ilOIII'Oilo rn1•onnl Clorlonlfln ns.~nmin o Gont•no rlr Aln
gt.ns 110 rlin ·12 rir• Junho, llll!'enir n Rnnnrlo o iruo cln homoso 
pm·n n nrhnini.,t.rnciin nnloPior demonst.rn o )lnlanço effectuado 
Pllz DJ,\S PllPOJR, 

Eil-o, aqui, no Diario Of{icial : 

\ 
! 
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O quo se dopr·chcnde dos saldos registr·ados vor osss BA
LANço? 

Nada mui; u nauu mouu:> que o uoronel Mueurio Lu:>s·1 
ili!UUH' .da .Cl\l'CilCJ~I ~U Ul'l'OCUdU~ÜO dos impostos devido~, agÍÚ 
uou! .cl'ILel'JO, admJJI!"Lr~u com p1·~bJdude e só ei'l'ou omquanto 
polJL!oou so!J a w~pa·acuo do uheJe dos Democ1•alas ulli com o 
~eu delegado aqUJ. ' 

:\indu mais: O Co·l·1·eio da Manhã e outros jornnes noticiam 
no lha 4 do uori·ente: 

.:Por acto de houtem uo coronel Glodoaldo da l!'on
scu!l, Governador de :\lagoas, foi creada a nova 8ecre
tarm de Estado dos 1'\ogocios lia Agricultura Industria 
Commercio e Obras Publicas. Para desenipenlmr u:; 
J'un~õos dessa Secretaria de Estado foi nomeado como 
e1·~ Ctipemdo, o, nosso disLincto COJ;Ipanhciro ctc' reda~ 
uçao Ped1·o da uosta Rego, de cujos talentos e esfoz-uo 
muito devem .esem·aJ' seus co.~terraneos no de~empenho 
tla honrosa m1ssuo que a conlJauca do cor·onel Ctodoaldo 
da Fonseca lhe outorgou.». 

Nosta altum, Sr. Presidente, ostenta-se a campanha dil'~ 
famatol'ia systematica e calculada que mais aviUa a nosst~ 
cduuaçiio [lolitica do que melindr•a as victímas da ambição des
ot·dcnudu, explorando o prestigio e probidade que envolvern o 
nome t·espeitavel do então candidato governamental e actual 
Govemador do Estado de Alagüas, o honrado Sr. coronel C!o
t.louldo tia l!'onsoca. 

E' facil a Ill'OVa irnmediata de quanto affirmo. 
Si 110 di~1 ~~ do mez de junho, era angustiosa a situaciio 

financeira de Alagõas, se - por esse motivo, muito~ dos sm·
v iço;· Ul'aentes, que o Gove1~to pensava iniciar tinharn q·ue ~e1: 
adiado8 01t so({re1· arande dentol·a - como seria possível qua, 
dcanto dessa crise tão evidente, no diu 4 de julho, 10 DIAS Dt~
UOl\R!UOS, era possiv.el a CI'eaciio i:Ie uma Sect·etaria de Estado, 
com a importuncia que ltoje se attribue á Agricultura o suas 
iutct·miltavois modalidades?! 

Quando oull'as razões não existissem para demou~trur 
l!U\1 a situacão finu.nceiru do Estado de Alagôas não ó abso
lutmnente angustiosa, si outras não existissem, bastaria este 
acto porquanto não era nem ú de esperar que o criterio, pro
I.Jidade c inteireza de caracter do honrado Sr. coronel Clo
tloaldo da Fonseccu, que hoje dirige a administracíi.o de Alu
!;'tius fossem capuzes de ct·eat• um servico novo, de croar uma 
8ecretarin do l!:stado, de avultada despeza como vao ser a 
Secretaria da Ag!'icuttum, Industt-ia e Commorcio1 sem que os 
eorres publicas e a situacão financeira do Estaoo, pudessem 
supportar um augmento de despeza desta ordem. 

A oloquoncia dos factos dis!}ensa quaesquer commenta-
rios. . · 1 - d b · Quanto ao emprest1mo externo, cuJa evo ucuo escon ec1a 
completamente· até alguns dias antes do meu discurso sobx·a 
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a unplicaciio do produclo da mesma operação d(J credito, vol
Lurei brevomonLo a esta tribuna. 

Como clisse, a minha inLenção, no momento, niío ó discutir, 
tl avcnas rcgisLmr, e assim Lambem vou cumprindo o meu 
devet· politiio. (Mttito bem, 11!U'ito bem.) 

O Sr. Cassiano elo Nascimento (') - S1·. Presidente, o Se
natlo da Itepublica não pódc ser indifferente ao trespasso 
que noticiam as folhas desLa manhã do grande parlamentar 
que se chamou Belizario Augusto Soares de Souza. (Muito 
bem.) 

Quem, como cu, teve occasião de api·eciar na outra Casa 
du Congresso a eloquencüt sem par, o talento prompto, o cri
l.orio na acciio, a vontade e dedicação leal com que serviu aos 
seus primlipios políticos o grande brazileiro Bclizai;io de 
Souza, não póde deixar passar esse momento doloroso, sem 
vi L' requet•et· ao Senado da Republica que se digne lancar na 
act:a de seu~ Lralmlllos de ho.ie um voto de pezar pelo passa
nwnLo de tão distincto brnzileiro. 

Com a morte de Beliznl'io Augusto Soares de Souza, per
de a tribuna parlamentar bruzileira um dos vultos de maior 
rlosl.aque. (Aj)o'iados.). Póde-sc contar por triumphos as ve
r-es que Bolizario Augusto subiu á tribuna da Camaru dos 
DermLados, onde a sua palavra flammejou clarões de grande 
intensidade e a sua imaginação deixou um rastro inconfun
úivel. 

O Estado do !li o de Janeiro, que elle representou diver
tias vews na Gamara dos Deputados, perdeu na pessoa. de Bo
lisario Augusto um dos politicas mais nobres, mais leaes u 
Ulais dignos que tenho conhecido uo convivia da minha vida 
publica. (Apoiados.) 

Nestas condições Penso que traduzo bem os sentimentos 
do Senado da Republica (apoiados), pedindo se insira na 
acta dos trabalhos da sessão de ho.ie o voto do nosso pezar. 
pot• este luctuoso acontecimetllo. (Muito bem; muito bem.). 

O Sr. Presidente-De accOrdo com 11 praxo seguida pelo 
Senado, J'uroi inserir na acta dos nossos trabalhos da sessão do 
ho.ie, um voto do pezar pelo passamento do Dr. Belizario Au
gusto do Souza, conforme requereu o honrado Senador pelo 
Hio Grande do Sul. 

ORDEM DO DIA 

!SI!:NÇ!\o D~ DlOEl'l'Oil A DIVERSOS MATE!UAJJS 

2' diRcu~são do pro,jeclo do Souudo, n. 13, do 1912, uu!ori
zando o Presidente da ll.cpublica n conceder isoncão de direitos 
aos matoriaes, apparelhos e animnes destinados a emprezas que 
se organizarem com o fim de estabelecerem estações zootech
nicas, melhorarem os methodos da criação, installarem fri-

( •) Es!Je discurso não foi revisto pelo orador. 



;;oú/'ieo.; e «·PaekinH·-Jiuuse:> P111'a a Jll'I!IJ1U'ação c oxportacãc. 
de eaJ'Iles 1'.01\f.;'e.hulal':i. 

Ap Jl t'O nu.lo. 
~fio j~;'lmJmcnte appl'OYat1n.o; as seguiuLus 

~o ar!.. ·1"-tlign-st•, llepuiti dns pnlaVI'ns:· auin1'nes de~tina
dos-o seg·tdul.e:-«aos iudividuos ou elllj)J'esus !]LW l.ee111 flUI' 
fim e::;i.aJwlecel'etn, ell;..» 

,~eet'eticeni.IJ-~e aiml1t tli•r•ui8 tio al'l.. 1", o tieguinl.e nl'l.ígu:. 

~\n;-; .iudi\"id1.10;; oll l\l'll!H'e:5n:; J·avm·e1;.idas ])01' 1~;-;ta h~i nf\1;• 
1'11~ tlpplieum os demnis J'aYOL'I!S eowmdidos ilf.lS i111pm·twJor·eH de 
mlill\i\e~ pt~!o J•egulameulo I'Xpedido pelo tlee1•oLo 11. 7.7:1'7, de 
:Iii do der.omlJI'O de J!lli!), oiJsoJ'\'illlas, JlOl'IÍITI, IJUaul.o i!. I'U:;tulaJ·i
:r.a~~o o J.h;~ali~at.:fio da ilnpoel.:u;.ão 1\o~ nuimHe~, il:-i ,Ji::;po:.;it.;.t3t·~ 
do 1t1e~mo l'e;;uhwlt~Jttn, PHI'il. cu.io :l'i111 os prdeJJtlnnl.e~ ,'ii' d il'i
gi!'ÚO ao . .Uin.i:.;tel'io d'a Agt·ieulturn, .·Jndu::;Lt'ia 1..1 CulrtiiWJ'f!Ío, e 
quanto au mal~ iW da Jt~ut.ouLla, do aem'n'do eO!H u 11Uc lH'eeeill!l.L 
u deerdu n. l:i.ri!J!!, de 8 de mur~t> du iUIJ.» 

O Sr. José MurtiiJho (Jwla ol'rlcm.) requet• dispcm;a de in-
ter:':itil~io pai'll a :1" <!i:;cuHsfio. ' 

Contiulludo, o Senado concede 11 dispensa Holicitmla. 

Diseu::;:;ílo uu j('.;t tio !liLI'PI~I) I' tia. COI III 1 li ti~ fi. o di'. F í llllll1:a:;, 
n. J~:J, rln Hll:!, opinauuo pf'lo irll.ll!i'IJI·imenLo do J'ut(l.lnt'imcnlo 
u!J .J), Jljlrll'ina Mil'tlllfia olu OIJ\·••iJ•a i'ÍIIIIJJrl,,f, Yill\'a do eor·orwi 
..:\.t:IJ·hn1o .\avio!' tle Olivl\it•it l,illluulel, dit·jgjdo au HcunUu, ;;oli-
eiLanrlo wna pensão,· .. , 

A]lJWO vaclo. 

Discu~sãu unjt>n. do llal'eeeJ' da t:o!IJmis.";fi.n rle Pi IH.tut'iJG, 
n. ·1:!.',, d11 HH-2, HI)ÍI!nUdo qtw. :-w.ía ind1d'eddu u I'II((UI!!'ÍIIII!Hlo 
('JH que D. Linn dn lio:üa I\rH!l'in, vjuvn 1lu OU.o '1\''"~"~~'• l.rmc1tl.u 
rc/'w·mndo do ]~Xot•eil,o. l'.iolir:il.a elo Coug·t·es~'J UIIIH lJ/!1/~ii.n; 

Appro\'ado, 

y,\N'J',\Cill:'iS Pl\C!UN!.III!.IS ,\o :\I.IlliWITo\1; C.\:'(DIIJO COS'/',1' 

' :!' di~IJU"Hiio do PI'O.iodo •ln Sr•nado, 11. :w, do l!lllli. ll!li.(ri'Í· 
zandn o CluYül'lln n n!JI'Ü' n l\!'1~diLn tla f\l!itllt.ia Heel!~sa!•in i\11 ill
t~~~·r·nl patmnwntn das Yanl;agl!ll.~ pneuni:ll·íns d'~vídns iiH IIHII'P
('.ftnl l'nl'ot•tnttdn t:nodido ,Co:-;ta, eu1110 Hi e/'ll..i\"e!'i!'il! 1!/11 ol'f'-~di\·o 
''XI'J'eieio iii' nwmh1·o rln l:'iiJII'I'IIID '.l.'•·ihunal ~lilil.nr, n r:unl.lll' 
do 7 uu a!Jril. du JSD~, dia do :;urt dulllissiio, aLú a Jll'L'SIJI!Lu dal.a, 

i 
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c ns qUf! se forem vuneoudo at1_; a Hlllt reinLegL'Ilt,:iio no I'CSJJf'el ;,~ 11 
enl'l;o, J'ieaudo, IJUL' equidade, relevada a !)l'Cticripção cm qui: 
U IIICSll!ll lenha iJJCOl'l'itlo. 

ltejcitudo. 

!.l' di~eus~ão da propo~i~<ão da Cnmam do~ .Dcpuladus, 
n. Hill, de HHI, •'levmHin ao (lOJJL·o a pensão de que goza D. An
tonia J•:li·im .l•'•,r·r·cit•a de Cal'V:tllw, :!'ilha do leneut.c-cor·onl!! tio 
vulunlal'ius .l1.1ÜD ::limplieio Ferrch·a.. 

Hcjcil.ada, .v:~e sei' devolvida (t Cumum do~ Dcpulatlo~. 

A~!N ISTI.\ AOS Hll\'OJ.TOSOS Oll 1010 

:.:• diticussão do Jll'o,iecto do Senado, n. a, de 101:!, corwc
<lendo amnistia noR implicados nus revoltas 1lo J;atalltão Naval 
o Ja eSfJtmdra, oceoL•ridas no porto desta Capital em 1!1 JO. 

O Sr. Francisco Glycerio '(') - Sr. Prcsidcnl.c, pel'.o ao 
~IJJJ:Jdo rttw me I·clove :t insisl:üncin eom quo tenho eoncÓrl'ido 
JH•r·a. que esse pt•o,[r.clo não soJa tão depressa nppi.'O\'ado, eomo 
dr.~e.Jnm os seus 11lustrcs uul.or·os . 

• r:\ não tunlto mais esperança de qrw o Senado reconsidero 
:1:; s1m:-~ a·nt(!rior·es mani/'e:-~tnc!ies pj~Jo '-~~qurcbncnt.o das failpihi 
dn,; implieados na revoli,a do JlatnllJão Naval c dn Esqnndt•a, cm 
•.loJr.crnbr·o do 1910. 

1\Ias, Sr. l'rcs ideul.e, ~i ,; ]JJ•esum iYI! r a appl'O\'aÇão dPHStl 
Jll'O.iucl:o ho,io, pelos vol;os dos meus illusli'Cs collegas e sob o 
~1al.rouinio dos que o npoinm. se.ia-m•l li!Jito lombJ'Ul' ao Scnad•: 
nuc é ,iuslo estondc1: ;t. nmnisl.in a outro,,, que, se fornm ronl
mcnl.e culpndos, nsrdm·nm .iú os som ••J·ros por uma longa Sl;l'ic 
ele nnnos. 

ncrü·o-mo, Sr. .l'residentr:, no:; J'eYollosos da Esquadm 
Clll 1803. 

Niio sou 'li'V"il.o. solieitundo qul< t•,;;;a medida lhes ~da 
m;l.onsiva, pois qu" fui il·t•oeonsiliuYehnnJ!lc contt•urio no~ 
intuitos o aeçüos claquclllo mol'imento milil::n· ~nbvm·;;ivo :\ ot·
dmn politica dn 11r>publica. Comllal.i-o; dei minha t•csponsa
l.dl idade, minha trnnquillidaclc no gov•JI·no do l\!aroclnil Floria
JJO, pam f]UO essn r<•voll.a foss•• .iugulndn: niio podia ler pam 
••lia nenhum iuLuilo de eouclesccuri~Jwin, como uão Liw. Devo, 
lHlJ't~m, fazer ,jusf.it~a no~ (~hofe . .;;. no~ ofl'ieincs militnt•ose. no~ iu
:l'•wioJ•os da m·maclrt daquclln 1\pocn: ellcs th·m·nm a cora0W111 
"" al'l'l'onl.nr o governo mais :fo•·\o qun o Hc·nzil tem tido, clesdu 
]), João vr ali'J ho,ir. 

~fio se pôdr. eonl.,•sl.:n· ql'•' a mocid,lclu militar rtuo sr•J'
vitl soh as ordens dos almirnnl.cs ~Iello o Salc!nnha da G:unu. 
~~~ inspirou, cm hon 1'1' ele IH'in•·.ipios que clla supjlunlia .<m· a 
I}Xprossfí.o dns reivültlicnçG,,s lihPI'iiC:-l, no momento. Elia di
verlíiit do 110sso ]W.u::;ameuto 1!0n~m·vaU01·, entfio pela cousoli-

' (•) EsLc: discurso não foi rcrislo pelo orador, ; 
Vo/. !I[ :; 



66 ANNAES DO SENADO 

dacão do novo regímen, transigindo muitas vozes, como bn
tiio fizemos cm pJ•incipiog democrat.icos quo solicitavam a 
nossa attencão, mas que o nosso criterio p . .:ith::> ll•lS ordü
nava que deixassemos de lado, pot· itl·J~.au:;~,, f!lW os CIJnsid•:
rassomos como meros incicl~ntcs, pam ~6 l••;· •Jm vista o facto 
principal, o !'acto capital, que era a de!'es:t da ncpublica, nta
cada pela revolta da esquadra, sobretudo na segunda plutsc, 
sob o commando do almiraJll.e Saldan:·.a, tltw.udo esse illuôll'e 
militar, com a franqueza e a coragem que o •JarruJteri~avam, 
podiu em seu manifesto um plcbiscitJ, <l'.W con"agrasst• a 
fórma de governo prefedda pelo povo ilt azil~íro, pondo a~~im 
cm litígio as proprias instituicões, IIJmolog•ldas po;Ja vumaile 
da Constituinte Brazileira. 

l\las u verdade é que essa mocidade, no seu pJ•c:prio el.'J'" 
rJra digna de admiracão, por sua coragem, P·J(O sf.oicismo com 
que soffreu os maiorr·s tormentos o só capitu:,,ntlo quancln 
falharam completamente todos os recursos ele r~·lcr•.ão coJJtra 
o governo legal. Entretanto, Sr. Presidente, ainda· pex·dm·al!l 
as restricções por nós votadas naquelle tempo contra a amnis
tia proposta em favor dos revoltosos da Armada nar,itmal, •JII'I 
1B!la. 

Muitos officiaes da Armada Nacional jazem no esquo
cimo~llo da morte; o.utros sobrevivem, retirados pela refOI'f!.lU, 
ou amda pelos e!feJtos dos actos do governo legal de entuo; 
outros voltaram á actividade militar, e até mesmo á actividade 
politica. Um dos mais distinctos sub-chefes daanella at;l'fio 
l'cvolucionaria serviu ao paiz na qualidade tio Ministro "da 
Marinha, J'oi Senador da Republica, colluborantlo eiJicamtmtl.u 
nos negocias publieos com o brilho c a compcl.oncia quo lhe 
são peculiares. . 

Não ha, portanto, raz'üo para que perdurem ainda ns 
restriccões com que o Congresso votou a amnist,íu de 18!13. 

Peco, portanto, licenca para apresentar uma eJ\lo;nda !.or
nando exttensiva a amnistl3 que se discute agor~ aos dis
tinctos of!íciaes da Armada Nacional. que ainda ~ol'fJ'cJm as 
consequencías daquelle movimento. (Mn'ito bem.; ·rr,o.dt,u !Jem .. ) 

Vem á 1\Iesa, é lida, apoiada o posta conjuuec!l'.\'"nle r:m 
discussão com o projecto, a seguinte. . 

EMENDA 

Emenda ao projecto n. 5, de 1912: 
Acor·escente-se onde convier: 
A amnistia é extensiva aos rcvo!Losos dn. cJSf!lladra, om 

1803, para todos os effeitos. 
Sala das sessões, 6 de julho de 1012. - Glucerio. 

O Sr. Raymundo de Miranda (') -Sr. Presidente, VAnho 
t.ambem apresentar ao projecto n. 5, de 1912, uma r.m•mcla 
quo se roi'oro aos crimes politicas occorridos no Cur•ato dcJ 
Santa Cruz, no Distl'icto Fderal, cm 31 de outubro. de 1909 . 

. ( •) Este: disoUl'so nlio foi revisto pelo orador. 
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Os crimes a quo essa emenda se refere silo crimes ·Jloli
f.ienH; sobro isso não hn duvida nenhuma e devo ninda infm·mar 
ao Sunndo ctuo os implicados naquolles lnmentavcis aeonl.o
"imeul.os já :!'oram absolvidos .pelo Tl'ibuuul do .Jury, exisl.iuclo 
Jl(ljc rtJwnas uma appellaçfio. 

'J'ml.ando-so de um pt·ojecl.o de amnisLia sobl'e eriwes 
pnlil.icos, tom todo o cabimento a emondu quo pc~o Jicon,,a 
pat·a enviar (t Mesa. 

Vem :1 Mesa, é lida, apoiada e posta conjuuetamcntc uru 
diseussão com o projecto u seguinte 

llMENDA 

Emondu ao projecto n. 5, de 101:<. 
Inclua-se o seguinte artigo: 
Onde convier: 
Fica extensiva a amnisl.iu aos crimes poli ticos occoJ·ridos 

11u CurnLo de Santa Ct·u~. no Districto l>'cderal, em 31 de 
oul,ubt·o de 190!J, por· occusião das cleioões t·oulizadas alli, e om 
que s'ão indigitados autores o coronel Honorio dos Santos Pi
monte! e outros. 

Sala das sessões, ô de julho de '19'12. - RIJ:tfrnltndo da 
Mi1•anda. 

O Sr. Pires Ferreira ( ·) - I:' r. l'rcsidente, o iJJustrc 
· :O:enador por ::i. Paulo, aproseutau.do emenda sobr·c a amnistia 
ampla aos cliguos oJ'Jiciaes de Marinlm que Lomamm parte na 
revnll.a ele U3, devia dizer-Jios qual u J'im priucipal dessw 
uuwuda, JIO!'quu esses ·ol'l'iuiacs fut'Jllll roadmil.liclos no quadro 
da J\larinl1a, Jlrimeiro com a condi~<iu de J'ical·om aJ'asludus 
tlous urmos, depois, com a a!npliw;ilo da anmisl.ia, com servicos 
a bordo, lendo lodos os acccssos por JH'umoções, com todos 
u> dir·eitos ernl'im dos demais officiaes. 

Não vejo, portanto, razão para se apra·ovat· a emenda, que 
lliO parece ir!\ perturba!' a escala de eollocacfio dos ol'l'iciaes, 
reviver odios jú extinctos, pois ú 'inlei·esse naeional determinoll 
l{LlC eJleS deSU[I[JUl'CCCSSelll do lO!ÍlbudiJIJO dos UOSSOS llUVi\IS de 
O'lten·a. 

O Sn. llAYl\JUNJJo u,; AIIILil'W.I - E a Lluspusa? 
O Slt. .PIIlllS .l!'J~Jml~lll.l - De Jespesu uiio se trata, porquo 

quando uós uoncerlemos a atunisl.ia aos oi'J'íciaes de Marinlm, 
l'oi aqui declaJ•ado pelo lwrwudo ~enadur pula Bahia, Sr. lluY. 
.BarlJosa, quu em matcl'jn elo despo:m. elle nunca concorreL•in. parti 
t]uc ella se fizesse. · 

O uuno al,l'tlzado, CJUtulllo aqui esteve pum passar o pro
jecto de anmistiu ampla, o illustro Ministro ela Marinha ·de 
então, Sr. Alexandrino elo Alonam·, veiu ao Senado e - para 
t!UC não dizei-o- co1·reu IJUasi ele bancada em JJnncudu, pedindo 
que cllo J'osso regeitudo, por(!LW isso importava em gl'ande 
desposa pul'a o m·urio publico. : 

c•) Esto dJaCUl'tiO uno :foi ::ovlato poJo orudor. 



Aecre:;~c. ~r·. i•r·csiueulc, que a r.·cuwdclução das escalas 
·do,; ol'l'kiae:; il'rt Lr·awr• uma complica(:iio muilu gt·andc, por'tJUc 
uruilos .iit l'ullecrJl'am, düixamlo herdeiros que irão para u:; 
I.J•ibunac:; rnwr· vuler o direito de nnl iguidadc nas promocüc;, 
cOneül'l'CIIdu elll Sl.llllnlll P:tl':t. Ullli\ flCI'i.lll'iliH:[IO :;er·aJ na Ma
l'ÍIIha, qu~_, pl't!dr.a t.ln enlrnn, pu/'a que o 8eu digno gcslor leve 
pOJ' dianl.o u~ sor·vit_:O.'I que 1í ucee:.i5lH'iO '1':17.el' fl:lt'n pt)J .. a em pú 
Ólll que 11cees.~iLn n Xneão Braziloiz·n. 

J\u Llt!lll deseJara nt,;l." momento iô!' no Senado tia ncru
JJiica o l'ullrnLo cm que \'elll pulllicado o rclaLorio ·dO Sr. vice
almirnnlc Jo'ur·lado de )Jcndont.:n, desercvcndo UH clausulns de 
tudus Od uc~asl m; UiL Mal'inha .'incional, depois de tct· sido clla 
acclanwda por toda a. Naeii.o corno heroína do Pni'Uguay. 

~las essu ll'nhnllro é longo, e cu nlio desejo cansar a attenr;ãu 
cln Senudo, pedindo, cnLrel.anto, a ~ua lolcr·ancia para ler· 
aJgunra eousn .. al'im de fJUL! a i\'n1:ão ,aiba de que Jrou\·c um 
·lronwm, um almir·an.tc, modesto, sem fitas c 8crn cstardalhar;os, 
Sl~lll immllos n. ning·uem, pJ'i.nl:ipalrnenlo ao~ de ~ua l!Iassc, (JLH! 
.Jnve n cot'll;;ern dtJ r.lir.m· ao cnliío ex-ministro dn Mat'inha. ludo 
qunnl.o H! pasHn rrnquclla ela,;sc, dando os meio;:. de corrigir os 
t.h,•l'cilos rwlln. r>xístenle:-; pa1·n ht•m set•vil· (I Nat"ãO. 

Di•sir o ~r·. alrnit'tltlie, clcpoi,; de lrisLot·inl' ns !'netos oeeor
l'itlo.; em nul'embi'O c tlr•zcml.lro. com a re,·oJta da csquaum c a 
u;>. J'O!'lalcza de Santa C!'UZ; 
• "l\'iio desejo distinguil-os nominalmente pot· temer ser 
iujuslo c não poder disccl'nir até onde foram esse., scrviros ou 
.Ut•nl.r·o de que limites foram clles prestados.~ • 

O !lrOIJlt!lrto m•il.ico que aLI'llrossou n Mm·inlra fez resultar 
·rritidamonlc o e5lado mot•nl do disciplina de cnda uma da~ 
eln~sr)H dfJ que se compõem as lotaeücs dos navios; e sinto pro
•J'rnrdnrnentt!, como bt•nzileiro ·t! como ol'l'icial d1t Armada i'ía
<:ional, o csl.ooroamonlo das minha~ illusõcs nté então inspirada:; 
nos exr•mplos lJUtl consl iluir•nm a ~larinha dt• outros tempos 
i! que tt·n~ar·nur paginas que cnnlleccrnrn o ln·ilho da nossa 
ltisl.or•ia naval. ! 

l'am de pt·ompto aeudit' com o rcmct.lio capaz do ovitat· a 
l'r•producclio dos tristL'$ ft~el.os t.lt•senrolados nos rnor.es do no
veJubro n dozemLt•o, ü JtecesStH·io descarnar a ft)l'ida com o 
<Jscalpcllo da ,justka pam tJlW a cient·riztu;ão seja J'eila natu
J'niuwnl.t•, wm o nuxilio tln ascpcia moral, e\·itando a dcformi
rlad" J'ulut•n. tl" um COI'fill que lem de sei' l'Ccon,Liluido com a 
l'I!S)JtHr~nhHidndo do vo;;;o rtome .. Por· e.,:;c motivo ~m·ia el'irni.
noso da minh;l JHll"le sr. vos nfio dissC$SC com tlcspremlitnettlo 
l.l n·nn~mzn o 111011 :;ertlir•. 

:.'\'t:H ullirnos dugr•:'tos tla minha untur·al e lc:;iLiwa ambit;fi.u 
fJe milillli\ uu nw :J'ur·itu•ia tb mah; StH;t·ndas obrit;n1:õe~ tlf! 
Jrornom n tlr! nrilil.nr si nüo d"ixnssc• aqui eon:;i:;nnclo o qun 
1ior vou.,, vos eonl'ir•i vrrhalmrmtr•. ·>oiH'C o meu modo de "'!r' 
1!111 l'uln~fio :'r ,,illtn(:iw r•r·omln por· todos, rm que eudtt um tem 
nnllt pur·eolla do t•ulpn, :u•r•aslntlo~ todos pelas rMcs lt·ai\:oeiras 
Qurl vinlrnm npnnlruntlo tHll :;ou r·arninlro os rnclhom.~ Ull'tllbl'Oó 
da> t·or•pot·ncües perteHeQtll(•; ti .\htriulm .:\'ndonal. 

····-~ 
;~.. •";..... 
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Os movimentos políticos inil'iados no.• rlous ullimos nnnos 
rln wonarchin. t·nYolrernm a:; elasse~ armadus t.~ a Mni·i~nh:t 
rlrixou-sc assim enndur.ir• nn pr·irncir·o neto mais do qun violento 
d;, indisciplina. · 

A questno Lr!H•.• Lobo utwontr·ou-llrt• o espil'ilo dchnixn 
·rl:t m:í impressão cu1 fllrc Pu aehnvn, por· wr· •tnc não er·urn 
altrndidns o,; seU:> inl.erc1s<.·.~ pelo abandono cm ~uc ficou depois 
ria ;;uer·r·a do Pnr·nguay. 

Aos progt•r•ssos llJ\'ar., e rnal.eriacs das oul.ras marinha.< 
r·or·r·cspnndiarno.' eorn o abandono r:ornplelo e nbsolulo pela 
nc .. :;sa . 

• I. terminaç:io dessa gurr·r·a rnar·enva o inicio da dccndcncin; 
n a descrença começou a desenvolvm·-se alo', mesmo entre 
artuellr·> fJUA flSCI'CWI'am as paginas mais llt•ilhanl.es da nossa 
hislol'in. 

A mocidade, nvJ,da de ~al.JoJr, não tinira o campo preciso 
pam desenvolver o gosto pela vida do mar· c t'ecebin na Escol11 
Xal'nl a~ primeiras íJtnO(;ües do seu propt•io desct•edito. 

A evohiçiío do paiz l'nr.ia->e cm lodos o.> r·arnos d•J uclil'i
dadr, nhedeccur!o ,.,. lttn movi-mento lrouto pela .• resislení!ia op
J•Osta pelos qrw não linlrnm a inlui~iío dn s~tt pr·ogrodir. 

foi nessa ,:poea que se deu a PXJllosiio. Os impneionte~ 
J'Ol!tprwam com as tl'adir;uíJS da disciplina, l'nzcndo-as. rolar no.~ 
ll'l'nlllmados do largo do ltooJio, onde ol'i'iGiaes c mnl'inhcii'O., 
"onf:rhulnvam sobrr a t'fllosa •·omm11n1. Esl.nvarn pa1•lidos ng 
,:ln.~ da disciplina. 

Dahi por· r!ianlc os acoul.ccimentn~. que por set•rm re
er•nl.es de apontai-os, rnoslr·r1vam que a má sernenle encontrara 
IN·rcno pam germinar. 

Os aelos rJe indisciplina ,quccedcrnm-"e sem qun houvess~ 
nrn roor·r·ectivn on um cmhal·a~o ao "eu pr·ogr·csso, desonvolvi
m.-·nl.o, atalhando os males qu•• os provocavam. Ao golpe mais 
J'or·tn, atirado pelas classes armadas, rr.cnaram os maioreg· re~
ponsavcis pela di.iciplina e rmlr·egaram-se. ao abandono, sprr. 
animo para tomarem as rn!'les que lhes eahram nas graves res
ponsabilidades de momento. 

O descamo de que tinha queimado os S•1US ullimos car·
l.nehos contra o Par·as·uay transformou-se em do.ianimo. A mo
cidadr. em assim abandonada nos seus dr.s1•arios; e alguns que 
s.; salvnrmn du refl·ega procur·avam acompanhar as manil'es~ 
l.a()Ões irrequietas da mocidade, ncceil.nndo, sem esl.udal-as, 
So!Tll medir as consequencias. Ml idéas que lhe eram apresP.n
tnrJas. 

Era preciso afastar os desanimados ou os cxaust.o;;, abrindo 
J'utm·o ma is vasto ao~ officialts que, no~ primeiros passos do 
>na carreira, sentiam não podei' galgar os u.Limos dcgráos da 
lliera-r·chia militar. 

E, rlepois de porüada campanha, Yeiu a lei da reformtt 
eompulsoria. 

R~eebidn com applauso~. não yiram os inlerPssaclo.! qu~ 
r.lln s(, linM effeilo rle momento. RPalizadas n.q rMormn> do~ 
que foram nlcanr;ados por aquello lei no momenln da sancç,iio, 
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ella deixou logo depois de ser o qlle deveria set" ou pelu menos
de alcançar o sen obieeLlvo' a renova~ão dos CJuadros,

Os que ainda alimenl.av:lm eS\Je)ranças, apezar de desaní
mados quando perceberam a inerficacia elo remedio, perc!el'arn
·completamente o estimulo, procnn\l1uo os mais ousados a for
tuna [aeil pela rajJü]ez com que se transformavam naquella
ppora em arg"entarl'os oS pobres envolvidos pela febre cio jog'o
que então se desenrol:lvêl na praça do Rio ele Janeiro; e outros
rlpixavam-se arras/ar pela vocngem da politica, rest,anelo apenas
um pequeno grupo que com tristeza contemplava o clesmantelnr
rIe uma class,~ cujo 11llI11C)I'O era reduzido pelo abandono e afas
tlmento rIos que se esqueciam dos compromissos para com a
Nação.

A Escola Naval, rl11e era o ce11diro (le onde dimanavam a;:;
novas forças para R Marinha, teve de soHrer vlolenta transfor
mação no modesto lIrogramma a f,,'. então seguido sobrecarre
gando-o de theoria indig·esta. n:1o aconmanhada da narte c"seD-
cialmente pratiea. - -

As portas da I!scola foram ampIam')u!" abm·tas. ,\ adrniss~o
de alumnos foi feita sem o c1'ii"I'io da I)seoll'a pela Rpresentar;áo
de melhores provas. () empenho (' sobretudo a politiea pesavam
na designação dos nomes dos qur~ dev,~riam ser os futuros al
mirantes, - ,

A Escola passou a sec 11m co11cgio official de onde tinham
desappareciílo as noçõe;;; de p:1tr'otismo, amor á carreira que
abraçaram e veneração lx',la bandeira. Os officiaes l)ara essp
esf,abelecimento eram df'.signados sem se proeurar sa]18r si
e,l1es eram os mais compe,lentcs lIara guiflr a mocidade na
vereda elo civismo, QualCjller servia, desde que fosse official.
Não se procuravam homens para os lagares ele tanta respon
sab,liclade como eram os de oHicial da escola.

O cuidado ]Jara erhlcacão mOl'al do aspir:nüe. obedecpmlo
:l um programma tr'\I:,ac10. nfio "nl.l'OLI nas l'og;itar:5es dos qUi'
tomavam a si a tarefa ílp a1tI'T'fll' I) l'pgillwn ela ec\n~ae;'io intyl
1ectual. () res]wito pelo sllpel'iol: foi de"<lpparrcc~ndo para dar'
Jogar á ind i rferrmç.a qnp m<l f;wa. apenas n;,scidas, as espe
rane-as ([ue nos re;;;tavam sol1l'e o fnturo ela !\farinha.

O Olnh Naval, creado pan desenvolver I'nfre O" SPllS socios
o gosto polo pstmlo r. pélas armas r. pfll'a se1' fi ponlo de
aU,racção para os officiaes afim dr. Imil-os pela vida em
commum. tornou-se 11ma ameaea nerméllH'lllr' ;}Os govprnos,
servindo de clegr{lOS aos q11e j,'vnràm as nl1l])il:nes p:Jra fórn
elp sna classe.
Raros pram os quP psLuc1<tvam. O amor ao navio desallpa
rer,eu por completo pelo abandono em quI' os commandantes
e os officiae;:; o deixavam. Os D<lvi-os aneorarlos na ]1:l]lin rio
Rio de Janeiro sob o Drptexto da ffifll111tenrão da orclpm intprna
não se moviam nará part". alguma. '\s ambiC0 P S TlOliticas
augmentavam clr drnsiclaclr. Nas TJT'acas cl'armas. no Clllb
Nav:1L no ArsrnaL em '11wlqnc1' parl,' ,-'ultim onde sr renni,~,"'1Il
officiae;:;. a polit.ira e1':1 a ordem do dia l' nfío sc~ t.ralava dI"
assumpto de servil:o ou de intel'f',se pareJ, a Marinha.
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Fl'aca pela desorganização moral e material e arrastada
pelas corl'entes de atlracção que a solicitavam, olla esqueceu-se
de tudo; e os ot'ficiaes levant.aram a bandeira ela Irevolução-,
corollario logico ele um estado de franca decomposição moral
pelo desapparecimento completo da discipli.na, que levou com
sigo a unica esperança que começava a despertar o interesse
pelo futuro da Marinha - a Escola Naval commandada por
Saldanha da Gama.

Terminada a luta civil, conservaram-se latentes, por
muito tempo, os odios e as prevenções inherentes ãsituação
creada pelos amigos de hontem, transformados no dia seguinte
em inimigos irreconciliaveis.

A situação de desconfiança durou por longos annos em
prejuizo do serviço.

A lição dos factos não aproveitou aos que depois pro
curaram congraçar os elementos dispersos por aquella luta e
esqueceram-se de que o exemplo dado teria imitadores, si não
se cogitasse de salvar a marinhagem. Nenhuma providencia
foi tomada com interesse no intuito de ser escolhido o pessoal
onde elle fosse melhor.

As escolas de aprendizes marinheiros continuavam a re
ceber meninos vagabundos e criminosos, que eram remettidos
pelos juizes ele orphãos, autoridades policiaes e paes que não
tinham força para educaI-os.

O reduzido effectivo do Corpo de Marinheiros Nacionaes,
insufficiente não só para guarnecer os navios da Armada. como
tambem para se fazer a ost.entação de força na fortaleza de
Villegaignon, que servia de quartel a esse corpo, preoccupava
o espirito da a Ita administração, que encontrava solução facil
para o problema, mandando vil' das escolas esses meninos de
má indole, ainda mesmo analphabetos, para alistaI-os nas
fileiras.

Era facil a previsão rlo resultado. Atirado no meio das
guarnir;ões compostas na sua quasi totalidade de homens que
vinham de uma organização defeituosa e testemunha,s dos actos
de indisciplil1J pratica,dos por quem devia zelar os foros de
disciplinado, essas criall!;as aperfeiçoaram-se nas praticas elos
vicios e dos crimes, l'equintnndo em mostrar o valor dos seus
profrssores.

« Falhando a tentativa de sorteio, voltaram-se de novo as
visLJS para as pscolas de aprendizes que, a despeito dos esforços
empregados pelas autoridades superiores, mantinham sempl;e
os vicios de origem. Edahi J difficlllclade de obter-se com as
necessarias habilitações o contingente annual que justificasse
o í'uneciollamento das escolas praticas de artilharia, ,de torpe
dos, etc.

Depois de reiterada~ reeommenclações, começou a Mari
nha a sentir, embora lentamente, a elevação elo nivel moral
daquellas ('seolas ('om o forneeimento aos navios de pessoal
mais habilitado do que o que. até então, fazia parte de seus
ef1'ectivos, '

A' presença do novo elemento não corresp0Ílcleram alguns
commandantes e estados maiores dos navios pela falta de esti-
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mula, .de ixando-o abandonado ao, comp:1llI1piro,:; viciados que,
com os maus conselhos DatUl'a Imente, faziam-no enyer,'dar pelu
€aminho que trilhavam.

Em sua maior parte os commandantes pouco se dedicavam
:10 navio e delegavam as attrihuições mais im!lortantes aos
lmmediatos que, por sua "1'70, as transferiam aos oUictaes. ]i;
desse modo ,-'xplica-se o ahandono com!lleto cio maJ'inllPil'O
ílesamparado " bordo e ('nlregue exclusivamente aos mari
11heiros mais 3ntigos ou aos l'spedalista", notad::uDente aos
tcleg-raphistas que estudaram n;} InglatelTa, que se incumbiam
dt) guiaI-os em j odas as eJ1lcL'g'encias C[l1l' SP davam a ]jurell) P
em que elles se achavam t·nvolvic\os.

Emquanto esse pel'igoso vrincipio ueiudisciplina se
alastrava na prrJa dos navios, os oJi'iciaes, na praça de aLTnas.
'-ntregavam-se a. discussões sobre política, P sobre Sf'USSUl't'
J'lores escreviam ,'[ i1I1[l rema vaei "elas infonDações.

Para attender ú neressidacIec!e guarnecpl.' os navios dI'
('jpyado deslocamento. Que ent;\o se l1romptificayam na Em'oDa.
foram engajadas (' l'eeng'ajacIas pl'aç·as ele pe:'simo compol'la
menta, que nunca deYf~riam tel' merecielo essa c!isti llcçiío.
c,,"ggT:lVOU-SI' o mal jJP]o a118mell!.0 c1p t'Jementos l)t:rniciosos.

Além disso outras I'H7,Õ(~S {laYHm Ú:' suarnü:ões a (·onvirc;ii.()
(18 imvunidaele elas falta" CjlW l'ommeLJessem. e eonv('llcidas li"
que a sua situaçií.o a bordo era ,u]leriol' Ú dos eommandan'e.~
e oHiciaes do estaria maior, r",olvjam fazC'l' () Cjne p::ll'eeta SI'l'
ditado [lar estes.

FOl'am estas, p.m 1igeil'as lin llas, as causas que determ ina
l'am os movimentos el(~ novembro e dezembro ultimos.

A indisciplina elas Draças foi ° eorol1ario da dos offIciac o.
E' esta a verdade que pl'ecisa SAl' dita Dor quem tem a eon
srielleia da re.oponsabiJidade Que assumiu. ao tomar conla dI)
t'argo ele chefe do estado maior, no momento em que SI' r1t'SC'l1
cacleaY:l. a t.empest.ade prevista pelos Jactas citados, Q1W não
jlodcriam passal' deStlel'eebielos a Cluem nií.o SI" (lciXOl1 arrastal'
l'1Ji' :l1nbições desmeciidas ou POI.' paixões na.'wirlas til' arfas que
.,(1 jlo(lemrlepr imir a ClUP1l1 os pra t.ira.

A situação em quI' se encontrou a iVlal'inhrJ. c!81.Joi, de con
sl1Jl1ac\os os cl'imes (]e novembl'o I' c!1'7,embl.'O, e a inda C[\1ando
sangravam as rol'idas. uecessita de prompi.o p e[fic'a7, re111 C'ílio.
fl110 ;lnniCjuil,' C'ompldamentc' as t'<1\lsa.- qu(' motivaram 11m
dt'spnlace tão cruel.»

Conf inúa então em seu re\atorio a apresenta r as n10d ielas
flue julga necessal'ias para ((UI' clesappare~al11 todos esse.S
males. A resposta qUe teve fiesse rsforço, foi o iIIl1StcP ex-mi
nistrada Marinha t,ornar-sp inrompalivcl com S. Ex. qUI',
Lendo sido convidado lmra ° posto de chefe cio Estado :.\Iaiol',
lev€' de renuncia]' a ('ss,' cargo Ila['a Sel'yil' I'm olllr'o de I'í'spon
Rahilidac!e 111enOI'.

Disse o honl'ac!o Senador !lelo Crad. t:111 al'81'LI'. com 1[111' m,·
honrou, que os ol'l'icia.·" (1e \I:1rinh~ niio .S(' 1"1'm t'llvoh'iclo na
politica deste paiz,
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o SR, FIL\,NCISCO SA - ~;'io nos termos do rol~ltorjo, (1111"
diz que 811es só fazem isso.

O SR. Pun:s FERREII1.\, - Pergunto a V. Ex. o que foi o
movimento de 1893?

O SR. FR."'NCISCO SA - Nilo foi um moYimento ele ambi
eCoes pol [ticas: foi um moyinwnto 1'1'1'<1<.10, mas IJllP Linlwpor
fim aUender a principios.

O Sr.. PIRES FEIU1.EIR.\' - 'V. Ex. bem sabe que eu nos la
trihun~1 só tenho o desejo ele clizer bem, (JrincilJaimente Ü'aLan
riU-se ,di) um almirante illustre, quer na t;'Ui'lTa elo Paraguay,
q\Ii'1' em outra" occnsiões, antes diC lla,,:teac a bandeira da 1'1'
yolla em nossos navios ,de guerra.

:I1a,; Cjuerer V. Ex. dizer que O illustre almirante Custodio
.Tos,; ek Mello, homl'l1l d" capacidade e valor, não foi levado
j'ill' ::unJJi~ão j10litica o. trans l'o l'lna I' a il1arinha :íal;iOln! .'111

al'biLl'O, contra a Constituição. quP não lhe deu essl' dÜ"'ilo, ,;
di7.er muito conll'a a ve!'Clacle dos fac~os.

U SII. FH.\)ICISCO S.,~ - ~;'[o hadnyida; não lJa Cj!ll'mn:iu
tlJllclemneessas illtervenCi5es, Cjller [ior parte ria .\h1l'in\1a, Cjuel'
]Jllj' parte cIo Exercito.

O SIto PmES FEH['lEllU - Que foi elle buscar 110 mar sinão
a sa I.isl'acão cll' suas ambicões'? Pois V. Ex. não sabrõ CjUO o
i[lll~Ll'P aimirallte foi ministro do mareL'lw! Floriano, apVlau
(Iiudl) os elue yinham pm seu auxilio n"l'a 11'\'ar' a ['aIJO a admi
nisll'aeão cio [laiz? Quanl:o ao almlnintl' Saldanha. não meno.o;
ijiust,ee lIne aqllell,~ seu eoIlega, eram cOl1lIp[;idas as suas t('l1
cl';llL'ias pi1l'a r~lsgar a Constiluicão, a Cjue eIle aliás jú tinha
servido, [Job que, so11 Sel! I'i'gimen, fl'JI'a eJt'yo.clo cIe capitão cIp
fragata a eontra-almlranll', c" entl'ptanto, suas lencIencias nram
Yi,'al11t'~nt.l>, tl~nazmente pela restaul'acão da monarcl1ia.

S. Ex. sonhál'a sel' um novo Pombal. Quem diz i,sl:n s(,
L'-'lll blJa vontade, e sentie-se-hía feliz si lJuclesse dizer 1[111' \)

almü'ante Saldanha ela Gama, ele saudosa memoria, Unlw ,.,iil,}
1[[11 esteio forLe e absoluto ela Rellublica.

Digo ao Senado eOlll toda a sinceridade: se a 13 dé no
\'í'lll!ll'O me oppuz com armas em punho contra o. proclauc::lI"iln
ria HI,!Hlblica, porque dI' nada sabia e e,.,tava no fiel (;]JI11j1l'i
nll~t1t() -elo meu cl('vPi', lJOSSO afl'írmae que dessa -cIata vara d,
lenho sido UlJI sincC'ro e esforçado campeão da sust.entae;'io da
n"lJllbliea, tendo [ll'oeurado geitosamen!.e desilludie fiOS que,
vendo em mim um vencido de 15 de novembro, me assediavam
eum convites criminosos para a restauração da monarel1Ía.
E assim proeNlipol' patriotismo, por não querel' vel' jorrar o
sangne no wlod::l minha patria, tendo adhericIo com sinrr
:rielade Cl Republica, l~onvicto ,de que. si eIla não fosse procla
mada a 15 de novembro, sel-o-hia. dentro de alguns meu~s O!l
dt', alguns annos.

E' poe isso que affirmo que o almirant.e Saldanha. da Cama
de.:;e,iava a ['c'sl.aul'ação ela monarcl1in, e como elle outros, ql1P
Ú'[izll,en l,~ fl~l11 '"Xli ia,do as ~uas fall~lS I' qlll'. Dlle nrLO ('s[arera
mais t'nln' os ,'ivos Il1pre,;f)Jl1 I) nosso sj]L~[1eio.
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Fica assim explicado o aparte ao nobre Senador pelo
Ceará e entro de novo na questão da amnistia.

Sr. Presidente, si a oft'icialidadc da Marinha já declarou
que não cogitava fje receber vencimentos atrazu{los, por serviçoH
que não prestou, conforme foi aqui dito pelo Sr. almirante
Alexandrino de Alencar, (3 segundo consta do extraordinario
discurso do Sr. Ruy Barbosa sobre a amnistia, a que vem esta
emenda, que intuüo tem eIla, uma vez que os ofí'iciaes a que
a medida pód e aprovei tal' já es ~.ão no gozo de todos os seus
uireitos e collocaelos acima daqueIles que foram seus vence
dores?

Porque fazer reviver esta quetão, si os vencedores j á se
sujeitaram disciplinarmente aos vencidos de honlem, porque
o Congresso assim o determinou, em nome da Nação e dos sens
ir-teresses vitaes?

Agora, apresentar-se á ultima hora materia nova para
perturbar a ordem da escala é que eu não posso comprehender;
e si faIlo é porque sou um militar e não quero ver a classe dI!
Marinha mais perturbada do que já está com essas revoltas,
que a todos os !Jrazileit'os deprimem.

Quando se votou a amnistia á marinhagem revoltada a
bordo dos nossos couraçados, ·declarei que não estava mais
resolvido a votar a amnistia de officiaes, quer de terra, quer
de mar. Votando neste momento a amnistia a officiaes rasgarei
as paginas dos Armaes ·desta Casa, onele estão escriptas estas
palavras «não votarei mais amnistia a offieiaes de terra ('
mar». Na ultima votaçã.o de amnistia nesta Casa eu declarei
que quaesCjuer que fossem as consequencias não votarirr a
amnistia a quem se insurgisse contra as leis da Republica.

Quer o Senado outra razão do meu voto em contrario?
Quando aqui apresentei um pl'ojecto, que hoje está. na

outra casa elo Congresso, concedendo amnistia aos impli~ados
nos movimentos do Acre, fiz excep\!ão dos militares, porq11e
estes devem ter o patriotismo, a alta comprehl~nsão de homens
armados em nome da nação, para a sua defesa, para l'epellir os
cantos ·dessas sereias que, levadas pela ambição politica e de
mando, teem procurado perturbar este paiz ha uma meia clnzia
de, annos para cá.

Não pareça portanto que o meu voto seja um voto de
occasião: obedece á historia da minha vida nesta Casa.

Suspensa a discussão, afim de ser ouvida a Commissâo de
Constituição e Diplomacia.

O Sr. Presidente-Nada mais havendo a tratar, vou le
vantar a sessão.

Designo para ordem do dia da seguinte:
Discussão unica do parecer ela Commissâo de Policia, n.t3!!.

de 1912, opinando pela concessão da licença solicitada pelo
Sr. Senador Gervasio de Britto Passos, para deixar de compa
recer ás sessões durante algum tempo;

~. discussão da proposição da Camara dos Deputados, n. 4,
de 191.'2, autorizando o Presidente da Republica a abrir ao Mi-
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nisterio da 'Agricmltura, Industria e Commercio o credito 8X
traordinario de 72 :228$987, para pagamento de fornecimentos
8 serviços feitos no Jardim Bo/'anico durante o anno de 1911
(com pareee'l' favoravel da Commissão de Finanças);

2" discussão Lia D['o[)osição da Camara dos D,'puLarlos, n. 7,
de I!) 12, autorizandó' o Presidente da Republica a conceder li
cença por 90 dias, com ordenado, a Diogenes Gonçalves Gui
marães, auxiliar de escripta da Estrada de Ferro Central do
Brazil (com parecer contrario ela Commissão ele Finanças) ;

3" discussão do projecto do Senado, n. 16, de 1912, au
torizando o Presidente da Republica a conceder um anno de
licença, com ordenado, para tratamento de saude, a Eugenio
Graça, conductor de 1" classe da Inspectoria de Obras Contra
as Seccas (offereeido pela CommIssão de Finanças) ;

3" discussão do projecto do Senado, n. 1:3, de 1912, autori
zando o Presidente da Republica a conceder isenção de direitos
aos materiaes, apparelhos e animaes destinados a emprezas
que se organizarem com o fim de estabelecerem estações zoot~
chnicas. melhorarem os methodos da criação, installarem ffl
goríficos e «Packing-House» para a preparação e exportação
de carnes congeladas (carn parecer favoravel da Cammissão de
Finanças) .

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 50 minutos,
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PRESTDENCLI DO SR. FEHREIRA CH,\VES, 10 SECRETéU1.1O

A' 1 hora da tarde, presente numero legal. abre -se a ses
::;;[0, a crue ronr,orrem os Srs. Ferreira Chave~, Araujo Gó, .;,
P,'clro Borge~. Jonatha~ Pedrosa. Gabriel Sa 1.l;'ado, Arthur Lp
mos, Tndio elo Brazil, Lauro Snelrr, Urbano Santos, }[endes de
Al1l1l'ida, Ribeiro Goncalves. Pire~ Ferreira, Thomaz Accioly.
Tavares ele Lyra. \Valfredo 1.pa1, Casf,ro Pinto, Gonçalves Fpr
rl'Íra, Ravmundo de Miranda. Gomes Riheiro, Guilhermp Cam
pos. Coelho e Cnl11po~, 01iveif8 Valladão. Bernardino Monteiro,
Lourenco Baptista, S<Í Freire, Bueno dE' Paiva, Feliciano
Penna, Franeisco Glycerio, Braz Abrnntes, Gonzaga Jaymp,
A. Azeredo, MBt.el1o, José Murtinho, Generoso Marques, Fe
lippe Schmielt, Pinheiro IVlaehado e Cassiano do Nasei
menta (37).

Deixaram de comparecer, rom causa justificaeln, os Srs,
Quintino Bor,ayuva, Candido de Abrrm, Silverio Nery, ,José Eu
z,~bio. Gervasio Pnssos, Francisco Sá. Antonio de Souza. Cunlla
Pwlro~n, Sigi~munelo Gonenlves, Ribeiro ele Brito. JOS(~ M[\]'
cellino, Rny Barbosa, Luiz Vümnn. Moniz Freire, João Luiz
Alves, Nilo PecaI1lul, Augusto de Va.sconcpllos, Alcindo Guana
bara, BE'rnnrdo Monteiro, Alfrrdo Ellis. Leopoldo de Bulhões,
Alencar Guimarães, Hercilio Luz e Victorino Monteiro (24).
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E' lida, posta em r1ise,us::;iín r, sI'm debate, al1proy~da, a
arJa da S8s",i'!O anteriol'.

o Sr. 2° Secretario (scJ'/Jindo de 1°) cl\'i conta ell) so!!uinLo

EXPEDIE?\TE

Offi,',io do Sr. mini,slrl) ela,; nl'Jar:i,ns ExLorjores, dI' t'7 'dr
,inn11O. Ll'ansmil.lindo a IlH'IlS;lgC'Jl1 em (!II(' o Sr. PI'I,,,;Ídpnt,, rln,
Itl'pIl11iic'" reslit,rj(' dous rios "lllograpilo,; da r,'so]w:iín tio Con
~rr,s,"o Naeional, sancrion~Hla. íflli' apprny:1. o arbitrallwnlo f'n
Irr (I DI'azi! P :1 (+I'rria, o Paraguay I' a I1alia.-Ar('hivr'-"~
111n rios aulog'l'aphos I' l'olTlllllrniqur'-,sp :í Camal'a, rrrnetll'llIlo
<'t'-lhr o oulro.

o Sr. 30 Secretario (sf'l'vindo rir: 2°) prol'pdf' (t lpiJul'a dos
fil'i"lI inl f'Ó'

fl.\I1ECEI1ES

N. 13i - HH'?

() Dl' . .Tofío Alve,- ri!' Castro, (jpsr'mh:wg'arlol' (lo TI'ihuml!
ri!' A[ijwllar::io <lo ':"'rJ'iLorío do "\er(', al]p,,'a[)(lo soHrin1l'nlos
('il1 emB('ql1l'nl'ia dn impaludismo, solil'ila nm nllno ri,' li
r',('11ra, ('OITl t"r1e" os \'f'nril11í'nlo,~, paJ'a Il'alamrnio til' :;;l\~
sanr!p' ["'1':1 rio tr'ITiiOl'io rlf' ~lIn .ínl'isrlie(~ilo.

O lwl i"ionaeio (jUI'. "egllnt!o o laudo 110 f'xanw lller!il'o :1
rJlW Sí' slIbnw tr 1"11 , rstú aCl'omnwlt,ido de uma polynf'\Titp, ('n
i'r'l'mOll r1 f'Sci r' o anIlO passado e trnclo ronspguido ]il'rnr:n do
I :ong'l'f's;;o por í'::;SI~ motivo, dI' 11a, í'ntretanto, não p011r]" w
11 ri] iZ'11'. por fel' sido rn'omovido nn I'fl1'g'O rll' dl'".'m1Ja ['gador,
lO,é!,/) dppois de srmreionada a lí'i que 11H\ clava rssí' favor'.

E::;\a Commissfio, ilppois íle examinaI' o )'NI11 "I'[m ... nlo, r~
111' pa\'f'l'1'1' ílJlr 1'111' sl'.ia defí'rido 1'111 parll', islo I'" ronl',('clf'nr!o
n ]il'Pnf:a solicit;líla ('om d011s It'rr:o::; do>! vl'nrinwnlns f'Jl1 vpz
dI' ,'om lorlns os v.'nl'íll1l'nloi', ('OUlO dl'sl',ia o rvfpl'irln ,iniz: '"
por isto, s1111n1l'11.1' ao volo do S"nado o seg'llinte

PRO,TECTO

N,lR - HH'?

() (:OlWl'I'SSO Nar iona 1 (lrr1'('[a:

;\rUgo unico. Fira o Podf'r Exprlltivo m1tol'izndo a ron
('N1r1' 11m anno dI' licrnr:fl, f'om dom; 11'1'(:Os ílr \'onriml'nlos,
flarn Iralal' dr' slla sande onde 1111', I'onvirr. ao rlrsrmhargnclor
do 'Trilmnal dI' A]11)rllflr::ão do Tf'l'ritorio do _1\.('1'1' • .Tofío Aln's
d" C:1';[1'0: l'r"og':lda,~ as íli,~posi(>}es ('111 ronl,rfl1'io,

Sflln rla, C')ll1111issô,'s, () ti" .iulho dI' 'I(ll?, - PP1i,'jf)lJ()
Pe)]1w, prrsid"nl.f'.- LeolJOltlo dI' Bulhões. rr,]flLor.- F. n-ly
Cl'l'in,-Bl1eno rll' Pf/h'{f,~-Tf)I'fIi'f'S ri,. L1fi'{f.-('r(ssirl11o do !l'as
cimento.- .Frallcisco 8([,- [li'lJíl110 Santos, A imprimir,
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Em 1\)0·'1, DD. Hercyn::t Fe1'l'eil'a. Ca\"akal1Li e r.aul'a Sll

pllia. "':avak~lllli, Jilhas so1tJ'il'Uii do major do Estado-Maior de
:l" classe do Exerc.ito Antonio José Ferreira Cavalcanti, rellue:..
1'cram ao Congrcsso Naeional a reversiIo em scu fa\"o1' da 111'11
silo de 35$ que pcrc.ebia sua mãe Laminda "Iaria da COl1cei
\:ão Cavalcanti, fallecida em 19 de maio de 1891. e da de 7$ que
l'eGl'l)irt sua innã l\Jaria do Carmo Feneira Cavalcanti, t::tlll
bem fallecidn a 20 de junho dc18!H.

Allegam aii veticionadaii que se encontram em exLl'l'lIl::L
Twbreza devido 11 seu IH'p<:al'io l'iitado de saude, que H,~ illJ1Ied'~
lk LralJalhar, '-' que fOl'am relevantes 0:'5 st'rvi0os lll'pstado,; ao
l)aiz durante '1/ annos lJOl' seu finado pae, o major ren'l~il'a

'l:avakantL
Essas alleg'al;õe" YÍel'am no ~l'nado desacompanhadas ti"

llllalquer espl'eic d,) prova, ma,; il1formando o Gm:cl'1l0, a 1'('
qlwrimenLo da COJ11J11issão de :\[aL'inha 1\ Guerra. as cOllt'inna
lia IHll'tr relativa aos sl'l'\"il.:os prestados lJl~lo p~w das J"~qlll~
1'1.'11I.C':, .tomando partc nas campanhas do HlO Grande dI) Sul
L' Estado OrÍl'nLal do Ul'Ugllay e desistindo d,' uma S" lJ ell'li:
di! ~eu soldo em favor do Goycrnn para as (1(':'IJ.~za;.; lll'çl'llll!~
lIiotiyadas pela qm'stão .\.nglo-Bl'azileira.

Tomando na (li;yic1a eOLJsic1crilf'ão a illl'onnae[in dI) Go
'1'1')10. a COllJmis:,;[í,O dl' Firlanças nao duvidarü\ ..l<:o·l\sdJlU l' I)

dd',;rilllellto da pl'etclH;iio si out.ras fossem as comlir;ões finau
l'I'lras da nr'publica, por um Indo. f' "i. DOl' outro, I'stiYI:SSCLIL
igualmente IJl'oyadas as c1emai" a llegaçóes elas I)(~ til' ionar iil~,

:':I'.stes termos, opina a COilllllissão de Finan<;a::; jldo ill
ddcl'illlcnto,

Sala da..; t:UllllUissik's, ·1 dl\ julll() de IV L'. - Fl'lil.'ill'llIJ
l'cII-llll, J)l'esidenLe.- Cassiano do .YalieiJlw'ltlo. I'clalol',- UI'
banu Slw!os.-LI'{) poldu dI' B 1/ lIuII!s.-f?I"w/ I; ;Sl'{) SÚ.-Taui
/'es de LYI"a,- Bueno de Paira. F. Ulycerio ..A imprimir'.
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n, Emilla do .0:aseilllf'nto Pcreira, YÍuva do cirurglilo-m,')r
Lli' iJrigad<.L De, JOSI; Lino 'PI'l'eil'a .Junior. allegallllo os Hl'rvi<;l)~
1"'10 llll'SlllO rJl'I'.sLados á Nação na campanha do Parag'ua;\", I' 1'('
('onlu'ddos de 'ae('"rIJo eom a l''OsolllÇão de 1;~ de mal'ÇO del87í,
IIJlllada so1Jn' <:OIlSllltrl do t:ollselho ~uprmllo Militar. IJllI' d,'_
erdo rk :'3 de abril daquell(' anno. pelo que lhe foi eone,'dida
;l pen.'3ão mensal de 50$ por dl'Cl'eLo legislativo de \) di) ontubl'lI
I"'J87'.' e executlvo n. '2.'277, de 11 de junllo de 1873, 1'eCjllel' a
1'1.'\"1'1'.'3[0 para ~i des,-;a pensüo.

A Commis:,;üo di' l"innlll;as depois de ouvil' o 00\"01'110, I)

lendo 1'1\1 vista a ,.,if,llar,ão :l'íllanCI.'iJ'a da RepuhlicfI. I' a SOlluna
eno['me a fjll'-~ ll1rmlnlll a,., dirrel'l~n[,'s vel'bas ul'\:allwnLaria::i pal'~t
as dass'.'s illê1ctivas, ovina Delo illdderirw:nLo da preLcnção,
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l.:llll.o umis qqanl.o a tml.icioual'iu solicita u allurlida reyersiio :i 
1!11/ll.ai' de J 1 de IIOViJIJI!Jl'O dll 1002, 

t:i'ala das Commissões, il do jullio de 1012. - l"elicimw 
Panua, Jll't~sidunte.- l)assiauu do Nascitrwnlo, relator.- F. 
IJltJt:tJI'iu. - JJucuo t/11 Paiva. - 1'avm·es de Lyra. - F'1'a·acisco 
8rí.- Urbano 8a'lllos,- L!JOJIOldu de /111.lhões. A imprimi!·. · 

N. 140 - 1012 

A' C<JiiJUIÍs;:io de :t!'i11an~us J'oi fJ!'cscnl.e o requerimento 
IJIIl que o eupil.iio ,Joíio J~opcs de Oliveira J.yrio, allogando mo
lusl.ia que exige loulj'o l.ml.arneul.o, pede ao Congresso Nacional 
11111 auuo de Jiccll~ll, <lOin soldo simples. 

A' v bl.lt dos al.l,osl.ndos mcdicos do laudo da .i unta de saudo, 
" d11s iiii'IIJ'Illll(•õus 1los supci·iol·es 11 ierat•cliicos do ]Jel.icional'io 
'i'"' insl,l'lliJJll o t'JJfJUel'irnonl.o, pensa IL Commissiio de llinan1;as 
'·''"' a liflllll•;a dovo Hill' eoncodidn o quo o Senado devo appro
v;u• '' Hll[!uinto r•·o,iecl.o offerecido li suu cousidcraoão: 

PI\OJ!i:C'J'O 

N. 19 - f9f2 

IJ Con~;russo Nnoiouul resolvo: 
Arl.i!;'u uuico. J!'ica o Pt•,Jsidcnl.o da lleJ•ublica autorizado 

:1 llJJllelldf\1' ao cnpil.ilo .Toiio .Lopos elo Oliveira Lyrio um mmo 
"" lilliJIIUll, llúlrl soldo simples, pura tratamento de saudc, ontle 
llt•J JJonvirH·; J'llVOfiHdns as clisposioõcs ern contrario. 

t:ialu duH Cornmissões, .\ do julho de 1012. - Peliciww 
l'auua, Jll'rosidonl.ll,-· Cttssút'IIO do Nasci-mento, relntor.- ú'•·
tumo Sanlo.,·. - 1•'. Gluem·io. -- 1'ava·res de L'yra. - Leopoldo 
de lhtlhõa,,, A impl'imir. · 

N. 141 - 1 !li2 

A CcJJrullis::~fín d11 Ji,illt~IIL~as, tuudo exnutinmlo a t!meut.la 
nl'l'et·neirla pulo H1•. Sonuclor· Sü .Froiro ao projL•cto n. 7, deste 
auno, JlOIIIJOdoudolicon~nrwt• um muw, com todos os voncimen
l.ns, ao il'iH:lilll.'íJI ,lonquim ;rosó Saraiva Junior, juiz de direito 
dos Jlnil.os iln .l•'nwllllll Munioipnl, para tratamento de saude, ê 
d<J fliii'BilOI' flllll uiJn SIJ,ÍillljlfJI'O\'IlcJI\, 

H11la dus Cnmmissõos, li do jull10 de 1912. - Fdida:tW 
l't:Imu, Jll'usiilunl.o.- Urbmtu .'it:nlos, t·elntoJ·.- /o'. Wuwrio.
/Jueuo dt: l'aioa. -- 1'Uilllt'~s de L'IJI'Ct. -- Ca$sia'llu do Nasd
ut•mlo. -·- Ji'l'lmci~cv Sá. - Leopoldo de Bu!Me~>. 

I~M !ONU,\ >\ QIJ~; 8~ lll~f'lm~ O PAII~Clm SUJ>I{,\ 

Omlu ilOIIViul': 

Lilmnuu l]llll J>Oilcn·:i ;;llZilt', ainda quu por for~•;t de lei sejo.L 
Jll'ulnovirlo n dusomluii'IJ'iidor tliL CMto de Appell'llC·ÜO. 

i:laln dns sussuus, Iii tlu junho do Wl2.- Sá l•'râl'e, A 
imprimit•. 
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N. i112 - 1912 

• ,\ t:am•at·a tio~ IJepuLadoo, Jlola proposição n. 18, de l!ii.IH, 
"V'""Jde ú viuva o l'illins ~olloit·as do Dr. Archino .hluripolles <la 
lluulw. MedJ•ndo a pe11sfto do Hi0$000. 
. Onvido u novcr·rto, a r·ospeilo, informou tJUC us possoaR 
ns wuuJs \'isa l'uvoJ'fJeet' a alludid'a proposic:1o ,itl porcubom rio 
'J'IIf~Hout·o Nnuiow.rl um moJ!Lcpio monsal, que, sotnuJado uuLr·u 
todas el/11~. rnnnla :i ttuanli•a de I :13$~:11. 

Nas :wluaus euutlicüc~ l'inauuoil'llS o pulos motivos ,hí ux
po,;l.o.~ mu .~uus 111/,irnos JHLI'ut:oros sonlo :t Cornmíssão de Jõ'i
llallcns 11ilu poder daJ.' o suu nssenl.irnonlo {t proposicão o opilla 
puf.' HIIIJ. r·e,ícic~io. 

t:\ala das Commissúus, I, uo ,iull1o do 1012. - PclicifliiiJ 
l'ml-11.11., pro~idenl.e.- Cassiano IÜJ Na.wi:uu:ul.u, J'elal.oJ',- Ur
IJII/111 Santos, - J.eo{luldo do /Jnlluia.lo, - 1'tmm•as da Mtra, -
Jt'. GlHeC'I'ÚJ. 

i'llUl'llmÇÍÍ.O DA UA/>111/lll /JUS IJBI'U'l'AUOH, N. {8, UI~ -JO()H, A Qlll> 
SJ~ JUCfi'IU\11 O PAilECBll l:HJl'llA 

u Llongl'CRHO Nncion11l decrcl.a : 
lu·l .. J ," J<'icu. colll:edidn. a pcns11o do lúO$, JIIUUH:Wti 1í vi uva 

n JillmH soii.•Jiraa do Dr. At·t:ltias l~urípodea da llot:lia Mn
dJ·w.Jo. 

Ar L. 2." Hovogaru-He lló d isposic•ie~ em cuui,J':u·io, 
Carnam dos Dopul:tdos, :JO do maio de 1 !JU5, - l)artu.v 

l'r:imoto !lr: Mr;llo Jo'U/J.u, pi'OHírlonl,c,- ,llcla'iadr;.v Mario dr: Sli 
/>'l'l:il't:, t" ancrclar·io.- A, s·,:meão dos Santos /,cal, 2" HCCI.'fl
lal'Ío, A imp!'imir. 

N, H3 - 1912 

A Commissão uc Fin:lll~as, não luodú motivo algum flfll'fl. 
discordar dos fundamentos do voto da de Mru·inha tJ Guel'r·a, 
IJXPJ'esso no parecer, abaixo transcriplo, t.ambern rwonscllm 
ao Senado (jUO negue o seu assonl.irnont.o ú proposiçiío n. ·lHO, 
de 1900, que manda considerar por netos de bravura a pro
mocão do mu,ior Joaquim 'L'hornaz Santos o Silva Filho, com 
ant.iguidade de 27 de junho de 1801, 

Sala das Commissões, ô do ,iunho de f912. - Feliciano 
l'enna, presidente.- JJueno da Pai'IJa, relator.- F. Gl~tcr:rio. 
- Ta?Jares de L11ra. - Urbano Santos. - Leopoldo rü: JJu
lMas. 

PARECER D,\ COMMISSÃO Di: MARINHA E QUf.RRA, N. 11il, nr; 1912, 
A QUE SE REl'EllE O 1',\RECf.R STJPRA 

A Commissiio de Marintm n Guerra. do Senado, cst.u
rlando a proposição da Cnmara, n. fRO, de 1!l09, rrue manda 
consider·ar por acto" de bravura a promoçfio do rna,ior Jo~qUJm 
Thornaz Santos e Silva Filho, com antiguidade dA 27 de Junho 



3D

rl" I8SJ í, n:1o púdt' dl!ixar de razl~)j' 110 ,";"U 1J:ll'I'CI,'1' as rl1(~,srnas
"'Jll>iidüraçôe.,; que jú exll'rllOLl úcerca da jJL'Ol'O~Íl::to daqLlt'lla
Camal'a, que se relere ao capilão José ülndido da Silva Jluric:y,
e nos segulldos tenentes AdaJlJerlo C;OnçalYéS de IIIOUl'i} (;
Oclaviano C:l"valC:3nli.

l\l::mtendo, por cOllse:';'lLÍnte. a,s eOll~l1.1síJes daquélle SI~l1
lJD.l'ecer, penS8 qUI' ao Podei' Execullvo e não ao Congresso
;\iaDional devem os oj'fic,iaes que se julg8IJ1 com aquelle dieeilu
recorrer e, c'm ullima lnslanc,ia, para o Poder Jucllclario, :\0
I[ual compele dirimir questões suscItadas na inlerprdae:io
das leis vlgeutes.

Sala das 'COIl1l111ssões, ,~'m ~~!1 de jUllllO de 191.:!. - Pi/'(;s
Ferreira, [lresidenle.- Gabriel Salijado, relator.- Fl'iilJlJl.)
Schmidt. - Lauro Sodré. - A. hulio do B'I'a::il.

PIlUPO';IÇ.lO D.t C..UUHA DoS DEPu'r.\DOS, N. 180, DE 1!)üV, ,t QL;i::
SE REFERE o P ..\RECEH SUPIU

o COllg1'eSSO Nacional 1'es01'>8 :
Artigo unieo. A promoção do JlJajOl' Joaljlllln TllUllJa;j

i)anlo,.,; () ~ilva Filho, a este posto, lia arma de al'LlIl),u'l<I, (/'.'ve
~Ill' consideraria por ados di' braVUl'8. com êllltiSUlC!<llkcll.) ~'7
de junhu de 18!Jí: l'cHlgadas as clislJOsirões I~lll COl1tl"ll'ilJ.

CallHll'a do,s Deputado,s, ~9 du tlezembro de 1!lO!). ~l'ul'
l/lIalu Rusa J/ofeiJ'u, ::" YíCC-[ll'csidcntc.- EW;'I'!II'(! Trallci.VI)
ti,: Andrade, l° sunelal'io il!teI'íno,~Ed/l.ai'clu Thum(~ c/c Sa
úUlu, :!" secretario interino.- A imprimir.

N, IH - I9I~

EsLa COllllllissão i, de part'el)r rjue SI" jl l'ej Oi Lada a 1)[".1
)1I),;j,;áo da {:amal'a dos Deputados. D. 110: de jtlll. aulul'i
zalldo o (;ovl'1'no a eOlll:ec!('l' aiJosentadoi'j;~ ao i 11.SI iledU(' ,.,;,,
llil,lJ'io AnloI1Ío Jlonll1JJ'o Barhosa da ::)i\ya, lJOI' l"I' raU,'cid,)
o llll'SlIlO insllC'do c, '" t:onse(]uL'ntelIl"nle Iieac!o S':1ll oiJjl'l'tu,
a l'efcI'ida JJI'oposição.

Sala elas Commissões, (j de julho de IUj~, - 7(diciulIU
Pcnna, presidente. - Lcopolclo de Bulhões, relato]'. - Ur
úallo Santos. - Ji'Ntncisco Sri.-CassicwII do .\"aseinwnlu.--Ta
'/)({J'es de Lyta. - Bltcno de Pai?'a. - F'. Gl!lcCl'io.

l'ItUPDi'illo:.lo D.t L.t:lUIU DOS DGFLT.WOS. S. 11 O, DL I U11, .\ (JL'I::
SE REFEIH: o P.tHCCJlIt SUPH.t

U COl1g'J.'I:SSO i\ il elona 1 l'1:'SO 1Vf' :

"\L'llgo unieo. F,' o Pl'esiJente dei HepuiJliI:d <lltltli'iz:l<ltl :t
eOlle",\Cl' a[iosenLadoriu ao ins[)eetol' s:lIlílar'jo Anlollio ~1"11
f cir'o Barbosa da Si Iv::t, eom dOLl,~ 1,'"1'1'0,') do o1'1 li' Il:ld " ; iT\"I)-
gatlas as disposiçõe:3 em contrario, "

'Camal':l dos DCiJ1ltat.los, l(j de nO'\'l'lll!JL'O ÜI' UJl!. - 0((iJillIJ
Bal'/'oso J/I:I/iul'. IJL'('sid('tlt".~-AJI/.ol/i(l 8il/l'_'((0 dos SUI/[,os (,/'01,

1" sl'er'clal'Ío,- JIIS'; JOWjllillJ da Gúslu Pe1'cjra BI'urJa, ;';" Sl'

vl'ctul'io .•\.: imvriJnil'.
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.\. Ij['UlJ(JSI<;UO ua Galllal'a dos Deputadu;:" 11. 1~,"!, de 1911,
rw'lêJ1wlece em (j :000* os yencimcntos do pU;laclol' da Dele
t;':wi<L Fisc:l1 no ruo Urandc do Sul, a contê\[' da data da ~x

eCll\:uo do dccl'do n. 1.178, de 16 de janejro ck 190í, dispen
sada a pre~cl'írçãu l'm que tenha incorrido o fUllcdollHriu

atLillg'ido pela l'educc;ão daqllelles yencimentos, c autol'izH a
alw!:tur<L do credito neccs.:'ario para pagamento da. rjiJl'erC'l\I;a
QLle deseJe aquella época teyc o alludido fllnccionario.

Tendo sido concedida aos empl'eg'ados das . Dele~'ucia,"
Fiscues ]leio art. 8:2, n. :\:\IV, da lei n. :2.350, de 31 de de
ll..:mlll'o de 1910, a gratificação addicional dC' CiO 7s, Jicou o lJ:l
;;ado!' da, Dc Icgacia no Hio Grande do Sul com os vC'Dcimcntus
maiores do que os que a proposição restabelece, não con:mI
[ando o inleres,se publico, na presente época, as demais dis
OOSÜ;'JCS do Pl'oj,~cto, [lre,illdicadas com a rejeição da muLl'l'ia
IJ1'Ín/:ipal, proposta vl'la Commissão nesle pareceI'.

Sala, c[;(:i Cummissõe:i, G de julho de lDI:2.- FdiciuJ/I)
PellHa, lll'l'sidcllÜ:'- 'F. GlyceJ'io.- LeoJioldo de Bulhões.

lJUCI/O de j>aira,- 'l'w:al'cs de LYJ'a.- Cassiww do Nascimenlo.
- i'J'aneis('u S!Í.- Cl'úano Santos.

l'IlUI'O"[("~.i.u D,\ C.Ul.\IU DOS JJEPUT.\DU<', C'<. 1:2::, DE HJll, .\ (~(;E
SE ltEFEHE o P.\RECElt SI.!Plt.\

U Congl'c"sso Xaciona I resolve:

"\rt.. L o :F.icam rest3belcclc1os o,; \'cncillleutO::i do pagadc'!'
lia 1)/'legacia Fiscal no Itio Grande du Sul na lluantía. d,)
G:OIJO$. :iL'nclo '1: 000* elc ol'uellado c :2: 000* d/~ gra lificu\,'ãLl,

êl cunlur d,] dala da ,~xccl.lção do clccl'et.o li. J.l'i'B, dI.) 1() rlc j:l-
l\I:iru dL' ElIl.Í, di,"']Je[l:ôada a Vrcsc.rip\;ão em qUI) lenhêt iucul'
r ido o J'UllCC ional' io ,] Uingicl o 110 la l'celucI;iio elaljul'lles \'ellC i
111I:nl.os.

Art. ~. o Fica o Goyel'lw autorizado a abril' o necessal'iu
i'J'l:dilo j)êll'a paganll'nl.u da Liif1'el'cnça que desde ul\uclla éIluca
t')\e () alluelido Junl.'eiollario.

"\d. 3. 0 n.Cyug:JHl-se a:ô, t1i.,;posi(:.:ic.,; em conlrario.
(:atnal',t do,., DI:ln,dêlc!o,;.l G de c!I'ZI)J\ll11'O llto JDJI..- SUliÍllf!

8((l'l'OSO JII11 iOI', T'I'i'sidcntt'.- .--\.. Silllc,(Ío (los .)antos Leal.
1" :i L'I'I'da I' io.- L'1I;;,cúiu Fl'wl"is"o de :1J1dl'u(/u, 2"' sl)cl'clario.
A illllll'illl il' .

{\. HG-l!.JJ2

,\' CUIJ1\lli,~<\u de D'jnanCêl:'; foi IH'eseule ;l, lJl'OpOS1\,':\lJ da
r:alllal'a d",; !ll'pulado,,:,. 11. l~I, elo a])I1O ]Ja:':'iadu. ::wf.Ol'iZ:llldll

a al)('l'h~ L'" du L'I'I~c1il,o necessCll'io at,; n lllaximo de '13:1 ::3':0:<:
pal'a 'ul1 illlal' a d,'s'l.lH'uPl'jação dos )lri~dics D:i. '/\). SI, 83 e 3'::;
da l'U;, C;cIlI'J'al l~aJd·.\"I'11. !l. ::> do ]J('CCO da. !'Iloeda, IlS. 3, -1, G
I' fi da aH'iliLia 11. í'7, antigo ~!), da rua Vj,';l.'.onde Úl' HaUllêl,
,~ f.f'I'i.'I'IlCl do !,1'1',jin 11. ~::;. da lllC'SllJa l'ua. rj,!('.lararla C!I~ llLili-

daclL- llu]Jlica velo deer'!l.o 11. J ,G'!::', de ~(j dc junho de HHH.
~.ill 6
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},o projecéo ela Camara que autorizava o crc:uil,o exLrClol'
c1inario de 68 :0 'lO;!) para inel8l1Jnizeccão do valor médio dc58es
imrnovlois foi ofJ'eredc!" e[llenda olevando o cl!lo CI'Cc! do a
85 :SOO:j), 'quantia correspondente ao yalol' maximo elas Pl'O

vriedaeles calculado de al'côrdo com o decreto n, 1,056, c!e \J
de setenibro de U)03. pedido pelo Sl'. Presidente el:1 Repn

blica na mensagem de '27 de outubl'o ele 1910, relativa ao as
sumpLo.

Consultado sobre a emenda, o ;:)1'. l\lln istro ela Fawmla
rellletLou Ú Camara cópias dos termos lavrados na repar'til;ão
comlJeLente (Procuradorra Geral da Fazenda Nacional), pelo,;
quacs o Governo se obrigou a pagar o maximo legal elas in

c!enll1izações dos predios, pOt' terem os respeclivos proprieLa-
rios elesislido ele qualquer inelcmnização por perda·>,; e elamnos

ou alugueis a que porventnrcl tivessem elireito, accrOSCCl1
tando no oflicio que dingiu ao Sr. ia Secretario ela Camara
o seguinte: « E como se torne igualmonte necetisaria a des
apropriação elos !ll'Ioelios ns. él, L 5 e (j ela avenida n. 47, an
tigo :29, ela rua Visconde d8 llaúna, para a abel'tul'a do lJeceu

da Moeda. OCCOl'l',~-me salientar a conveniencia de ser ac\cli
cionaela ao creelito a imporé:mcja de 47: 5:20$, valor da re1'e
rida r1esapl'Opr iação. »

Scicntc, porém, esta Commbti5.o il,~ quo C'xiste aluda l'll
cravada no JJeceo da Moeda uma C,,53 qtll' 115.0 vem meUl:lO
nada, Helll na mensagem Jll'c:3iC!'~m'.iaL 1wm no oHiciG do
honrado Sr. j\! inist,ro ela Fazenda, cl'; propriedade do Dl'. An-

tonio Sc!:;ada~ Vianna e elue \~e8unelo a informal)flo pre::ila!l[l,
ao Relator deste pelo Sr. elÍl'C'c·lol' d" Casa da Moeda, Dl'. Hu
llorio Hermeto, oecupa uma supel'licie de 11 '",15 )< ~"'.5:3 :=
::'22m2, ,30:.l5, comprellendicla tamJJem no decreLo 11. i. '·i2,
de 1301, pensa que a proposição deye se~l' ':ll1cllClada. ,ütCll"
clendo-se assim i alLa convenieJJeia de ficar a mesma l'f'pêuti-
C5.o, naquelle ponéo, isolada e, portanto, l'0ll1ll1ei.:-tnJeute ê\bedo
o becco da Moeda.

Sendo o valor locativo aclual do ]Jredio 8111 11nr:sLão di,
IJO$, a Cmllmissão opina (jue, por equidaele, s,~ja e\1e d'\i
:lll!'upriarlo 1J010 seu valo)' m,;rlio, Ci1lHO fOl'am os e\l'mais ill
dicados !la ol'fi(~io do ~~J'. i\linitill'o (la F:lz,'nda: ll0l' itil.ll [)J'OVi'i,;

Cjue se <111 gTll('nLe o ('['edito para lU: 9{jO~~, os L,nclll nlolle COlll·
prchendida a imj)orLancia de li: MO!!;, y~loI' !l1,;rliu I~m I[UI' I:.
calculado o mencionado pl'oclio pela lei ele elesClpl'opria';;).!',
calculo este feito velo já refericlo Sr. directol' ela Casêl. ela
Moeda.

Nestas cOlldi<;iJes, sulJmett" ao valo elo f:'cnaclo a sesuillte
EMENDA

,\0 artigo ullico: « Em vez de i:=:3 :3'.'08, dig-ê\-se: ai,;
'141 :960$, e accres('l'nte-se, oncl<' eOlwier: e 31 elo beceo r]"

Moeda, propriedade (lo Dr. Alüonio ~,egaclas 'Vianna.»
Sala elas Commissões, G de junho ele J912.- fi'elician()

Penna, presidenLe,- Leopoldo ri" Bulh6es, l'eJator.- F. Gl!J
ccrio.- Bneno de Paiva,- Tav({l'cs ele L'!fra.- Fmndsco Sá.
- Urbano Santos.
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PROPOSIÇÃO DA C.\MAfL\ DOS DEPUTADOS, N. 181, DE 1911, A QUE SE
REFERE O PARECER SUPRA

U Congresso NaciGnal resolve:
Artigo uuico. E' o Presidente da Hepublica autol'izado a

aurir ao j\Jinisterio da Fazenda o el'edito necessario, atl) o ma
ximo de 133 :320$, para ultimar a desapropriação dos,' vredios
ns. '/~, 81, 83 e 85 da !'wt General Cald\vell, n. 5 do becco da Moe
ela, ns. 3, 4, 5 ü (j da avenida n. :29, antigo, !loje ,fi, da l'ua Vis
conde de Ilaúna e t,eJ'l'cno do predio n. 25 da mesma l'ua, de
clarada de ulilidade publica pelo decI'eto n. '1.642, de 26 de
j unho de Hl!Jí; l'evogadas a'i disposições em contrario.

Camara dos Deputados, 29 de dezembro de 1911. - Sa
bino Bw'r'o:;o .Junior, presidente.- Anton ia Simeào dos Santos
Leal, 10 secretario.- Ellsebio Ji'I'ancisco de Andrade 20 se
cretario. A. imprimir.

N. tl17 - 1912

De accol'do com o varecel' da COll1missão de !\Iarinha e
Guel'ra adeante transcrípto, esta Commissão opina igual
mentc que seja rejeitada a proposição da Camara n. G, deste
anno, qUe ~,uloriza o Governo a considerar por actos de bra
vura a Jlt'omoçilo cio capitão José C:tnc\ic\o da Silva Muricy e,
bem assim, a dos 2'" tenentes Adalberto Gonçalves de Moura
e Octétviano Cétvalcanti.

t'ala das COlllJ11is"õe:::, ti de j uliJo do 1\lI:!. - [?elieiauo
Penna, ]11'esidcnte.- Cassiano do Nascimento, relator.- F.
Gluec'I'io.- Frbano Santos.- Tavares de Lura.- Bueno de
Paü'a.- LI!OlJoldo de Bulhões.

PARECER D.\ GOl\IJ\IlSS.\.o DE lIIAIUNHA E UUEHHA, N. '11'/, DE 1\.)12,
A QUE SE REPERE o PARECER SUPRA

Ao exame da COll1ll1issão de 1\1ar in!la e Guerra foi suu
llletlitla a proposição da Camara dos Deputadosn. G de 19'11,
que autoriza o Governo a considerar por aetos de bra
vura a promoção do capitão José Candido da Silva Murioy e,
bem assim, ét pl'OmOVel" pelo mesrno principio, ao posto de
:i o tenente os 2°' tenentes A.dalberto Gonçalves de Moura
e Octaviano Cavalcanti, eontétndo antiguidade, estes de ·15 tIe
nowmlJl'o de 1897 e aquelle de 27 de setembro ele '1893.

l\ C0111missão é de parecer que esta proposição não
deve ser apPl'Ovarla porclue o sen 'Jbjectivo está perfeita
mente rcgulado pelo ad.. '13 elo deer'eto n. 1.351, de 7 de
fevereiro de 1891, que dispõe sobre promoções por bravura,
e subsidiariamente pelos decretos legislativos n. 98'1, de 7
de janeiro ele 1903 : n. 1.830, de 30 de dezembro de '1907 :
n. 3.356. de ti de janeiro de 1888 ; resoluções de 28 de se
tembro de~889, de 12 de junho de 1894, art. 20 do deoreto
n. ft04, de 27 de janeiro de 1891 ; e, finalmente, pelo art. '17,



aliut:il I", UO rcgulalllcnlu [J,l!'a cxcclll~ão dét ler n . .J8IJ, de
ti ele ,;elellluru de lt33U, llV1Jl'OYllUO IJe!u decrdo 11. 77::, de
:Jt tie mal''.'o de 1851, e lll't. 8" ua ki n. G'l::i, UC ::7 u':) ugo~t(),
ainda de 1851.

POt'lanto, ao Poder ExccuU\"o e lIi"io ao COllSTC",ü ]\,1.
cional c!rW('!I1 os o1'firia('s arima mencionauos l'eCI)l'l'Cl' ; L',
quando c~sc [lO(!l:l' lhc.s negue a [)l'omorão a, que se ,iUIS',lll!
cum direito, calJ,~-!llcs a inda lll1PC'!llll' para o Pedc!' JuC!icia!'l'J,
ao qual compete dirimil' as qucstões que illJ)Jlieam lt'sãu dt:
uÍl'ciLo, sClllcllwntes úqudla:; Ilue os mesmus oI1'iL'iacs Íllla
gi llalll Ler soIl'rldo.

Sala das COlllmis.sõcs. ~J dI' ,iulllw de lU1~. -l'ires
Ferfeita, pn·sidcnte.- Gabl'icl Salgado, l'e1atoJ'.- ,1. IIHúu
ÚU D/'u::,il. - Lauru Sod/'['. - Fclip]Je Schrnidl.

PRoposrç.í.o D.\ C,UL\H.\ DOS DEl'UT.\DO::i, N. G, Dl:: 1() 12, .\ I~CE SE,
HEPEllE o P.\l'ECER SU'IL\

o Concresso ;\<lcionaI !'esolYe:
~\dico uniro. :Fil'a o Goycrno iJulol.'izado :t IIIa 1lI1al' ClIL1Si

dl'1'al' por a~tos rir, ln'ayura a p]'omo(:âo do c:t·flitiío J".~,; Célll
diLlo da ::::ilv" MU1'i~y, contando a 1"~spediYLl uuli"niclad,' (k
':2, de sl'b!1l1hrn d., 18\):3; ':: bem llssim a prOmOY"I' JlclOllll.'SllllJ
)JrineivilJ <lO vosto de 1° tenentf) os :;"' tenentes :\tlallJCI.'[q GOll
.:<tlves de 'IIrnczes e OctaYiano CaYiJleal1ti, allllJo~ eOlltaudu
antiguidade de 15 de novembro de lH\)7; revogadas llS di'31Jo
sições em contrario.

Camlll'a dos Deputados, 31 de maio d.. 1!)[:? - SuiJiJlIJ
Barroso Junior, pl'csidcnte,- Antonio Simeüo dos Santos Lt'{I,/"
1° secretal'io,- Raul de .lIames Veiga, :2" :,;ccrctario ..\ im
primir.

l\. U8 - 1\)1'2

A Commissão L1e Finanças, tendo occasii'\o Ik lIldhOl' CX~l..
1l1lJWl' a maLcl.'ia do 1)1'ojedo li. ::lI. ,lo arlllO ]l:JssarJ ... em ))1'('

,.,,'nç:.' UQ emenda ao mesmo orIel'l:'cida fll'lo SL'. ~')lladul' s:Í,
1'1'1' i1'8 e do c1uulo [J<lI'CC"I' SO])1'I) esta emittido pela COlllilliss:lll
de JUslil~a e LL'gislat;ão, eIwgou Li seguinte conclusão:

Existem aetualml'nle na Diredoria di) ~aude l'ulJ!ict
ciuco catr~;::'ol'j;\S de 1\meriIJIlarios. <lS llU:1C"; ;;c seguell! !lela
un[em c!ll'onologic<l LIa nomeação desses funceillnlll' ios :

L' A do:,; RJ.1tii2:oS l'ullccional"Íos da Diredol'ia. anLes do
'!ccrl'lu n..] ..1ü:3, dê L:? de julho de iHO:? o.s quaes :,;ão os 11::1.
c;audc dus Portos, do Instituto DaL'Lel'io]ogico, J)CIlIOgI'llPIJ ia,
~"C(:lW Phal'maceutiea, etc. Esies funccionlll'ios tcem direitu
ao lllollle[Jio n ;1. aposentadorÜi.

:2:.\. dos fUllCcional'ios nll1nicipacs t.l'ansfnl'idos I~m Yirilll.1I'
Ih a\"oc'll.:ão feita pcla Uniun do serYil,;1J tle ltyg'ienr dci"l'nsi\'a
por :1Clllelll~ neto do Poc/('[' EXI~clltivo e que S[IJ os da II1S[JI'
1~II)!'ia L1e Tsolamcuto c D";;inf'!eç,iio e 1I0srilal de c;. ~L'lJas
iião.•\ estes l'umeioIlarios a lei n. 1.1;)1, de ;) L1e janeiro UL;



1901, al't. 1", § tio, 2" ltlinea. c o regulamento eXgedido pelo
decreto n. 5.15G, de mal'(:o do mesmo a nno, art. 31 G, só ('on
('·ederam contar o tempo CJue sel'\"ira111 Ú :ilunicipalidade, tempo,
ali;í~, qur) alli elles contaram em Yirtudc de leis mllnici~
pal'~. () tempo de servi(:o CJUCO prestam ú Unii'lo (, considel'adtl
1'1lI (,oJllmiss~L(), n:io sl'nclo este' lelJ1[Jo á sua \'1'2 contado pe la
:llllllieipalidad,', e;/;-i'i du d,;cL','ln municipal n. !JUII, de :10 di~
s,·l.r'nülI'o dI, 1\102.

;J." .\ dos J'Llllccionar'ios nonwadns IJnr forca da cilada Ipi
n. '1.1;) l p j'('s11ectivo J'I..~uLlnwnto expedido p,do dl'l'l'('II)
n. ;;.lCi(l. Ouanto a csjl'~. suscitalll-~e rlm'ida" Se' jlOd,'m ('.onl :lI'
l ..mplJ jra['a :l Cllw...:entadol'in " cOllLl'jjJui[' paj'a o nlOLJi<'IJio, lI~ln
"LJ.~lalJ!.' o al'l. 3lli do I'cgulaml'11l0 citado, (llIYida'; qUI' a,Sf'LJ
lrllJl na LJ;tlllre'za lemjJoeal'i,l d;l l'l'cação l'l.iLa IH'la ]"i n, LI;-,].
Enl.1','lanlo, ha. fU!ll'ciollal'io,~ desta ('atl'g'o1'ia ([lHe j;'\ I'Ol'alil al1o
sl'ulados l' urna j'('C('L1t,· d('eisão do 'l'rilmIlnl dI' ConL[ls llles 1"'/'
lJlil t iu ;] COLlil'iJJUi,:ão ]laL'[I o montelJio.

·í: A dos 1'unceionaJ'io.s da jlI'Opllylas:i[l ela Febre Amarelb,
f:llll]wm nomeados por 1'01'1;[1 da ll'i n. 1.1GL Eslr" tambem SI'1'
Vl'lll l'/Il eOlllmiss:io.

:),' Finalnwllte lt dos fllllCC,ioll[l['ios rnunicip[lC'i', a quI' Sé'
1'l'f,'r,' o ar!. ~H3 do regulamento eX11edido pelo d"CI'pl,)
Il. G,1CiG, ([lW foram requisitados pam o serYico ela. União.
E;;II':'; ainda s:io considl'rados tmnbcm em commissúo.

O 11l'ojecto n. 51 re1'el"'-s,·' [lOS funccionm'ios iJ[I segunda
r:l [eg'01'ia, a. emrnda do SI'. i~"lladol' Sá. Fre il'e e o suhstitllfivo
tia. COl11missilo de JustiCa. (' L.,gislac:iu são rel[ltivos ao:,; da
quint.a.

,\ r.ommis"ão de Fina.nças julga de melhor alvitrl' rAgul:l
1'i1:11' d.. uma VP,7, Il situacão desses funccionarios (lI" 11m modo
"([!lilal i\'o P. dissipando as duvidas exisLrllirs. Para is.;;o, sub
l1l['1.t,' :', ('OnsirlPl'a.I;i'Lo do Sona.do O seguinte

SUBSTI1'UTI\'O

N. 20 - 1912

() Con.!::TI';::sn Xar ion a1 elecrr' La :

Arl. L" n cljrl'ito Ú aposentadoria e ao monLf'l1io I1tlf' rom
1'11'11' :l tndos os fllnerloLwL'ios da Direcl.oria Ccp!'al di, ~audp
f'nhl tl',:l. ".0-01]111 I:ldo pal'a esse effeito o t,'rnI1o decorrido da
dala (lI' slIas nomoar.ões, fica exlf'nsivo·' aos fll11Ccional'ios 111\1
nieipaf':-\. cLllC[uanto f\stiYcreJl1 ao sl'rYiço da. União, C[11f\ ;['oram
Lransl'l'l'idospara C'stp em e\'ceuc1lo do decreto n. !1'!IG3, clp 1::'
(li' .inllJo ti" '1!J02, r lei lI. 1.151, clp 5 de j:llwil'o de HIO·'!, e rrs
llec-Li"o re:::-ulmnr'nt.o eXlw.dido IJelo deel'et'1 n. 5..15G, rle ;, d,'
m:HCo do mesmo anno, os qnae;.; eontariío, para n nw~mo f'ffpito,
nfío Slí o trml10 antf\riOl' do sf'rvir;o pl'cstado :'L l\fllnicipalirlarir
COlno o I[nl' tcem 11rCstado ti UnifLo desdr. a sua transfl'rpnda .

.Ad, 2:' nevog:lm-sC' as disposicões rIn contra1'io.
Sala (/[l,;; r:ommis,~ôes, G rir ,iulho dI' '191:'. - PdicÍtmo

P2mw, ]wpsidenlr,- Ci'ba1!1l Santos, relator.- F. GlVCf!l'io.
-Bueno de Prl'iva. - Cassúmo do :Vasdmrulo. - A, .4.,;fí'erlo.
Ta))ar,~s de Lyra.
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mais ampla ql\(\

quadril dos of
.'i(\ ar')I:1m " 12,0'
(plP (1 jnl.lliln d:"l

PRQJEGTO DO SEN,\DO. N. 5, DE 1910. A QUE SE REFERE O PAHE
CER SUPR,\

o Congl'esso Naeional decreta:

Artigo lmico. ns funccionarios aos qnaes se applica a
rlisposiçuo do art. I0. ~ 6", 2' parCe. do decreto legislativo
n. [,151, dt' 5 elt' janpil'o de ElOi, trerão clireito á aposrentado
Tia com 8S vanl8gells concedidas aos funecionarios publicas
da União P coni,arão, para lodos os effeitos, niio S0 o tempo
de serviço a que se referp a citada disposiGiio, eomo tamJwm o
t.empo que estiio s(,l'vinclo !las l'cspectivas reparliç.ões por eI
feito elos decrl't.os ns. !1. ,163. de 12 rJp julho de 1\=J02, e 1.151,
riR i de janeiro de HJO'I; revogadas 85 disposições em confrario,

Sala cl:1s sessões, 23 de novembro de 191l.-F. M wnrles di'
AlTJwida..- F. Pires Ferreira. A imprimir.

N.1'19-1':J12

c\s duas elllendas orrl~]'eeirla' ao 11ro.jeC-Lo n. 5, deste anIlO,
p"los 81'S. Senadores f!'rallcís('o Glyc>'l"io c RaYlDnndo til' Mi
l'anda al1lflliam a amnistia. ri!> qur SLl oecupa o referido rro
.icdo, aosrp\'ol(.osos da resqnadra em ·IR\);3. com (odos os seus
!'t'feitos. P aos crimrs poljlil~o.s comlDetlic!os no cura/o de
f'anta Cl'l1Z , Dislrido Federal. em 31 dI' ontlllJ['O .Ie [\lO!),
por oceQ.si~(\ das elpjr;0es alli realizadas.

E quanto á sl'guIlCla:

{;onsiderando que Oi'i 1·('\'011.0so,s dI' 189;3, j:1 amnistia
dos lwlo Coo.gl'r,sso, cnfl':1I'anl desrle mnilo no regimen eOIl1
mnm d8S forças allllad:l", tendo sohre p11l's ,I' p"(l'nr/ir/o o
manto do l~sqllrejlf\ento, tao!o qur te"m 1'()nl~OITido. "111 P';
rll' igualdadp. ÚS jJl'omor;{ips e ao,s vostn" r1(' ronfiall\:a, ín
rlll.~jw~ alp o ele l\[inistl'o dI" Estarlo;

Consirlel'ando C[ue \1111:1 llOV:t amni,tía.
a, precp(jpn/p, tl'ar;'l gl'anclp lJl'dlll'bar:i"io no
firi:ws, des]oranr!o n. Ol'r!rl11 ;1 .. tua\ '"111 1[1li'

ramlo ainda <lYll!t:trll1 augmento ,i" rl"'r:"7:\,
empnrla não j1óde compC'nsar:

Quanto á segunda:

Consirleranclo qlle O~ membros (1rt Commis"ão n:ín \'('1'111

(> Sf'.11 autoe não arldllZlU as I'nzÕI'.S di" ordem publica ([UO ]1Dl'
yont.ura pude,~sem acOnSIJlJlar sua adopc::ão, pois a rlpnwncia,
isoladamentr, não basta para justi-i'jcal' a anmist-iel, CfllP cl"y!'
s(~ inspirar, principalmente, em moli\'o," rlu(, iut.erC's','m :'t p:t;~
p !.panqu illi(lade da." socieclades;

ronsiclrel'anrlo, finrt]menlr, ([11e a 8mn istj a, mpelida [lnl j
!.ica ele exeepcional akanee, fÓl'a dos moldes do perd;'io, só
deve ser concedida qllando á clemencia se ajustarem razõe~
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de ol'dem publica que tomem mais conveniente á sociedade
o eSCJuecimento cio facto criminoso c, cios sens agentes do que
a sua punição;

A Commissão de ConstitLliç[io e Diplomacia, por todas
estas razõeS. ti cle parceer que o S:)naclo cleve rejeitar as eluas
rmenelas.

Sala elas COlJlmissões, 8 cio julho de 1912.~ Cassiano do
lVascimento, presielente.- (;on;aga Jayme, relator.~ F. jylen
de.> de Almeida.

Ej'"IENDAS A QUE SE REFERE o P,'\RECER SUPRA

Emenda ao projecto n. 5, de 1912:

:\ecrescente-se onde convier:
:\ amnistia é .extensiva aos revoltosos ela esquadra, em

'18!1;], para toelos os effeitos.

~<l1:J das sessões, fj ele julho de H1l2.-Glllcerio.

EME:-lDA

Emenda ao pl'ojedo n. 5, ele 1912.
Tnelua-se o seguinte artigo:
Onde convier:

Fica f'xtensiva a mnnistia aOR crimes politicoR occorri
cios no curat.o ele Santa Crln, no Districto Fedel'al, em 31 de
outul)l'o de 190n, por OCllllSiiío das eleir;ões realizadas alJi, e
I"n lllle são indigitado,; aut.ores o coronel HOflorio dos S::Hltos
Pil11l'rllel i' outros.

::::1la das :wssõ,'s. (J de .illlho de 191?-RilIJ7Iwiu1u ile Jl1i~
r(lI7da.~A imprimir.

E' novamente lida, posta em discussiío approvada a reda
cei"io l'illal do projeclo do Senado, n. 15, ele 19L?, concedendo lí
cen()a com ordenado, por um mmo e em prorogação. a Viri:llo
Joaquim das Ctlaglls Lemos, administrador dos Correios do Ma-
ranhão. .

o Sr. Presidente- O Senado recebeu hoje uma commissão,
ele que foi org'ão 11 Jtonrado GOnSellleiro municipal eorone] Leite
Ribeiro. convidando-o a fazer-se representar na festa, ([ne se
vae realizar amanhã, ú 1 hora da klrde, no Palacio MUllroe, em
11OlJlen::tg-em fi nobl'8 (' grmerosa N:l()ão Arg'entina.

Nomeio para representar I) Senado Ullla CommisRão com
post.a dos 81'S. ~enadorfS A. Azeredo. Lauro 8orlré'. Mendes de
Almeida, :Valladão e Felippe Schmidt.· ,
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O Sr. Sá Freire (') - 81'. Presidente, yenho trazer ú
considel'açiío do Senado Ulll projecto de lei que considero
impOl'lante e que, pOI' isso, mel'ece der ida fundamentação,

Desde o amIO passado que cogito ele apresentar ao Senrldn
um pro,Ípdo que díf!'rI respr:'ito aos .'mpl'.,stimos i'XLr'rTIOs.

COI1\r,ncidet como JllC' acho, 81'. Presidente. d., qUi' n
Hrnzij rllray,'ssrl uma ct'ise ('t;onomica que mereer dos Pod"fP';
1'llblic03 sl'guro 'ltllparO para que em tempo núo remo[.) n
SI tnnção núo se torne ainda mais afflictiya. rf'solYi aprr'Sf'ntrlf'
{t r.onsic!el'n('i(o do Senado (I projecto a que ac alJl' i de nlludic.

necon!lrr:o. Sr. Pl'e."ic!ent.l', que n Uni:to Fcd,'ral I(,m
assumido gT:lY,'.S compromissos, gravissimos mesmo, cru.,r 1lO
int.el'ior quer no extl'riOl'; ü ns mediüas po,slas f'11l pari i"a f'si f'
anno P, o a[]lJO passado por inici:ltint do Senado e ela Cmnnl'a
nfio b:lstnm pJl'a a soluçii.o de tão grayc pI'obh~.mJ.

, O nnno passado o illustrado representantc do Estado dI'
l\I mns, 81'. Antonio Cados. offereceu á cons ideeação ela Ca
rnnm um projeclo, que se transformou em lei, sobrp tomadas
de contas, pro,j ceto este que vl'iu suppril' uma grave lacuna.

Este ~ltmo, o honradu representante elo Rio Grnnde ,lo
Sul, 81'. Cas~iano do Nascimento, teyl' opportunidadc de Of1'l'
1:pef'r :'t consicler::l/.:i:io do Srmado um projeeto tambem t.,ndenle
a ri imimli)" ou, pelo menos, melhorat' a crise.

A fundamentaçiío fAit.a pOt' S. Ex. desse pI'ojecto, a dp
monstI'ar:ilO Dositi\'a, f'om dados preeisos, de qUA a noss:J ~i
l.íJ:J0ão economiea é g-l1Q\'íssimn, merr'ceu dQ parte elo Sen:lelo
toda n aLtenl::to .' l'PIJereutíu lá f tira, scndo que toda a opí
niilo puhlica veill Pll1 :lmpaTO da opinião de S. Ex.

S. Ex. teve opportunid:lcle de fJzcr eommf:ntarios sobr.,
n s il.uação financeira elo Brazil, mostrando Que o nosso df'
/idt f; exlral'odinario. Si nós arJendermos :lgom n. qUf' no
anno passado, pela mensagem do SI', Pr.~süiente ela RepubJir'a
e pelos rbdos colhidos nos di\'el'sos rp]atol'ios, a siL.uar,un lliln
fOra mrlllOl' (> que () angmento ele clesprza publicn não rsUl\':l
ahsolutamente em proporçfLo eom o aLlg'lTIrnto dn peerit.a, ]10·.
d,'mos eom :"eg1lt'ant;a dizrl' que os PodC'res Publicos dn :\:n('iln
IN'111 n elpypr dI' agir eom o mniol' jJJiriotismo no srnljl!(') [li'
('YitaI' Q1H' em t"mpo nilO remoto a l'l'ísr :-;.' proJ1lI Ilr il' dn['ôr
J11:1 poe qur' n Yimns prenuneüll' n19u1lS annos atrás.

Sr. Pl'esidentl', a desppza publie:1, prinr.ip:1lmcnl.l' COlil
conlrueç.ól)S de estradas de ferro, ronformr SI' \'(~ da mensn
gem rio Sr. Preside.nte (]Q Repuhlít'n, ti'ill sirIo exLrllOl'di
n:wia.

Quando immereeidamenl.e fazin lJad.e. como nwmbro in
I.rrino, da Commissiío (Ie Fin:lnçns, tÍ\'e 'lPportunidade rIr h'
vnntal' essa. mesma quest.ão, calc.acla nos c1ados ll:l1lridos, qllf'l'
na 1y!'erida mensagem, fllWl' no exc.ellento tt':lballlO filJP. t' o r,,
latol'io do c1i~no .\[inislro da Viação, !lO nO\'f~r-no rio SI'. ~iltl
Pi'l?:mhn, o RI', Francisco Rú.

P.elos dados colhidos nesles dons ímporlantt's docuuwntns.
tive opport.Jlnidadú de me ilJs\Jr~il' oon!.r" um l1I'ojPcto, Oll
anl (~S, cont.I'n um par.'oer offrTl'C idn ti Commissiío de Finanças

(*) líl2te di,c"l"~" não toi revisto p.lo orador.
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pelo honrado representante do Estado cio Pará, pretendendo,
rnUio, que informações detidas fossem solicitadas do Sr.
Presidente ela Republ ica, por interml:dio (10 Sr. :\[inisL'o da
\ j;H:ii.o, para, efú!ito de se l'csoly"r.ym problema tão impOl'
latIil' . .\Inslre,i mesmo, 11l'SSa, occ~smo, qUI' a despcza public:t
l'I·,':,c,io. rit'smecli<lo.nl('llf.e, com I.'onslanles eoncessões UI' ,,;;;1.1';1
d;lS di' feiTo que, illdi'::I'LtLiY,~Iil1ente, n:\.o pód8m lrazc'r ÍnCnn
Y,",l1il~Lltl'S. :w l'orllJ'al'io, tr;1zem gratl(lcs ya11tag,,[}s ao II"Sl'l1
vI.1 \" j tn"11tn " l.lI'O~I''-SSO do [Jaiz: mas ,; llrc'c)ssncio íIll(' os Po
\/I'I",'S PulJlico:,; l'ó::;'ilem sel'iam,"ute da impo1'lrrncia da d,':,
fll'z:< ('0111 I'S.~" g~'a~l(lL' num,'ro di' caminhos de ferro, porque
p<.\1I8 :leOnlL'I~cr , L'm tempo (1111' !lão psLí, Ullvez, muLto jou<".·p,
1";lU'am dll"l'ielllcli'delÕ ,eronomicos e i'inoncI'ins.

'. Elllão, liv{' ~,npo~'tuníciade tit) [}('flír ú dignrr Commíss;:lll
de FinanC;ls crlLe arfel'issl' um ]'üljuerinH'ntn dp inl'orm:rec,f>s,
t"lHll'nll' :1 orient.oL· á mesma Commi;;"flo l'ora. Q\I" SP r"'O~
n l111f~ia%1' ('()In seg'Lll'an\:a .3obl'o projet'.lo cll' ta I f[laglliLnd,".
TnCe[izlllr,nf", "SSI' l'('Clllt'l'illll'nlo roi itHit·rl'ridn l)i'l~l 11f1nrad:l
COll1miSS;Ul ..

o "('rllWl'imcnto (,1'a o segui Me :

<í:REQUEI\I:MENTO

L" Pelos contraetos do :1!'rendam8nfo rm yigOJ', (/uonto;;;
ldinljinlro;;; di' linhas f,ol'l'eas devem s,'c d:lllo,-; a traf,'gll, rd,; ::1
rlt· <I"7.('m])c,) dI' ·1 ~HG '? .

:l." A <IILanto rI f'\"(' monl,lr Q valor r)'-"S.SI'S kiJon1l'1.rn.s, pr'~o"
l)J'"l'f:n.~ m{1xi ,nos do:,; ('.ontc;letn;;; 'I

:1,' l)"8.S8 valo!', qual a parl.L' a l1agar c'm dínlll'll'i1, ([li <1 I
a pade a pag<1l' I'm tilulos e qU31 a !Wt.Ul"'Z::J d,)s:,;!'S titlllo.' 'I

.'t." Qua,·.;; os jncos allmwc.s a Pilg~l' em tiLulo:=;, 111110 ,I'Z
nonslJ~lli(!as as linllas :t qlW SI' l'efe"Í'e I) lo item í

J." Qual a. l'l~nda ll. jlrêH'L' pura. (,ilda uma dns linha, 011
rl·d,\~ ([111' con:;! if.llC' 111 J)adl's Oll o toial dos eonlrol'tn" dtO a('
í'I'IH la tlWlll.o '?

G." Qual o e;lpil.al da;; empreza;; (te linlw.' ful'Cea,' d,' ,jllro
(l'ill':l/lJído, (jue' serú arcl'esciclo em \"i8ta dos nOvas l'OIlI;"SSIIl'S
d" J illl1as cm l'OIlSLl'uel~[io, nt" ;31 dI' agosto de 10H; ?

í ." Qual a l"f:ndcl pr1i\'avcl C[lW .se n('('reSef'I'Ü, el1lHllii., Ú
J"'nd:l, Qrt 11 <1 1 d<1s linh<1.s I!!TI tl'afego '?

8." (luill o renda JJrllU.l tot.ol, em -1910, dI' Loc1:1S as li·lll1:r.~
al'L'011cladas, e 111101 :l. dcs[Jeza, '?

9," QLl::J()S as qllotas 'h' anend~lmellto 11nga;; I'm J 91 O JIPln
(:o\"'I~rn() 't '

-la. Quae8 os ,Íuros pagos, em 191o, velo Chwerno, ])('lm,
jillll'rls "miltidos f.l,'srle 1003, pal'a cnn:;tn!I',;ão de' Jjnhas [01'
r,:1:1S ?

11. A 'lL1'lnln do,'/' monLar () elB(O kllon1l't.rico di' linlia.
PI'O,i"c!ndo C'Jl1 JJilol::J d .. LmOO e ('Jn l-,j[,nJa de, :l.m()() ?
- I? A f(ll<1nln (li'H' montar a rrnrla kilometrica ll1i~dia de
linha toda (3,mO'iO) kilomeLros 'I
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.13. Qual a despeza provavel de custeio de linha, [lO t:a~(l
Ih; cada urna daquellas ])itolas ?

H. Quaes os elemcnttos de avaliação, comvuto de que se
:óer'VHt a admini,stl'<lCiio LI;1I',1 responde!' aos qucsifosi", LI, L?
e 1:3 .?»

Sr. Pl'esidelltl', e!'a Illeu inten!o p,!c!ir essas informações,
:'iaber a CIWll1to monta a clespeza com a constucf)i'lo ela estrada
,Ie 1'81'1'0, a lIuantia dos juros dJS alJolices, cVlle o Governo
j{( clcYe ou que está na obrigação de dever, até ú termina
r.,ão dos contl'actos. Tratando-se de COll:itrI.lCç1ío tão importante
eomo era a da estrada de Pirapora a Belém, eu desejava es
sa:; in l'ormaeões.

Esse re"qcwrimento, máo grado minha justificação, foi
indeferido, motivo Delo qual o Senado não teve deJle conhe
r. [mento.

Trago essas r.onsidera(lões ao Senado, para demonstrar
rrlle a situação economica elo paíz é grave e que não possuirnos
os elementos preeisos para conhecer atA quanto attinge o de
f/cU nacional. 8i yolyermos as vistas par'a o que se passa
lIOS Estados da Republica, notando-se as coneliGões economicas
ria União. não são absolutamente me!llOres.

Póele'-se assegurar que, excepção feita de dous ou tres Es
tados da Federação, todos os demais teem cont.rahido empresti
mos externos, dando como garantias as suas renelas, o que ele
toda sorte deve despertar a attençâo por parte dos poderes pn
hlicos.

O SR. A. AZEREDo-l\ienos o de Matto Grosso.
O SR. SA' FREIRE-Eu disse que dous ou tres. NaturallllenLe

() Estado de V. Ex. fez muito bem, porque todos :lquelles que não
realizaram emprestimos externos agiram com grande patrio
tismo.

O SR. PIRES FERREIRA-O Piallhy não fez ainda empr.3stímo
externo.

O SR. CASTRO PINTo-A Parahyba não tem rmprestimo ex
t.erno nem interno.

O Sr.. CASSTANO DO NAsr:rMEN'J'o- O Rio Granel!) do Sul n;(o
/.r'In emprestimo externo.

O Sr.. SA' FREIRE-Alguns Estaelos poderão assím affil'mar,
antros, não.

O SR. PIRES FEfiRE1HA-~elll por isso, serão condemnados.

O Sr.. SA' FRmRE-Trata-se de uma medida geral, SUIJe/'ior,
crUel não pócle ser de modo algum diselltiela PF~ssoalmfmt,l', I~om
rc>l"cl'eneia a este ou a aQuelle Estado.

Muito cuidadosamente n[(o me dirigi a um Est,ado, siqner;
rlisso quo poucos Esl.aelos da Ropllbliea c\cixal'am elO fazel' "m
pcestimos, mas, não mencionei quaes eram elles.

I)ncro trataI' a. questã.o ímpessoetl[1WllI.B. e paraissü, exami
nei longamente o assumpto antes de trazer o pl'ojecto á cOIlsi
4eração do Senado.
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, Si volvermos as vistas para os Estados, verificamos que
grande numero de emprestimos sobrecarreg'am as suas rendas
e que a União Federal, quasi que ceLtamente, 'como já aconteceu
a um delles, é obrigada, sem ser endossante, a pagar a responsa
bilidade da obrigação assumida.

Pódem os Estados fazer emprestimos externos sem autori
Z:1,:iío da União?

O SR. CASTRO PINTo-Em face da COllstituil]ão, sim.
O SR. SA' FREIRE-Diz o nobre Senador pela Parahyba, que

sim, em face da Constituição.
O art. 5" ela Constituição Federal, dispõe que incumbe a cada

Estado prover, a expensas pl'oprias ás necessidades de seu Go
,","ruo e ú administração; etc.

Ora, prover, a expensas proprias, quer dizer hypothecar ou
3ujcitar as rencla,s a contractos penltol'ativos. as rendas do Es
tado?

Examinemos por moment.os a figura juridica da Federação
e tiremos dahi uma illação logica. Si um dia em uma execução
promovida pOI' um Estado estrangeiro ou pessoa residente no
estI'Ungeiro, opinando o Senado que a soherania da União reside
exclusivamente na União Federal, que I': uma indivisivel, como
triumphantemente tem-se affirmado pela palavra de Mart.ins
Junior. levantando brilhantemente essa idéa em Pernambuco.
em S. Paulo, pela de Reynaldo Porchat, e nesta Capital, no Con~
gresso Juridico, si o Senado examinar detidamente a questão
em Lo rUI' e no seu grande livro, "studando todas essas grandes
questões e combatendo Bri e Jeliney, chegará :i conclusão logica,
inrlestructivel de que a soberania da União indivisivel reside
unica e exclusivamente na União I, sustente que essa execur,ão
póde ferir a soberania.

Si é verdade que o Senado inteiro acceita esse principio
como indiscutivel, porque o Senado ha de chegar á conclusão de
que um Estado póde sujeitar suas rendas, a responsabilidade do
8mprcstimo externo sem a fiança da União? Poderá se exigir
,'sta obrigação? O Estado faz um emprestimo, póde pretender
pagaI-o, mas suppondo CJue não póde realizar este pagament.o,
Assa garantia póde se tornar effectiva?

Mas, não é só debaixo do prisma de que acabei de tratar, que
se póde considerar a constitucionalidade do pro.i ect.o qlle vou
offerecer á consideração do Senado.

Poderemos ir mais longe. Passemos a sugeitar o aS3umpt.o
Ui! dispositi"o do ar!.. :3 í, n. ') da Constiblicão Federnl: (Lr') ,

«Legislar sobre direito internacional. - Regular o
commercio internacional bem como o dos E.stados entre
si e com o Districto Federal, alfandegar portos, cre:ll' 011
sl1pprimir entrepostos.»

Rl'gular o commercio internacional: (Lê).

«Na faculdade attribuida ao Cong'l'esso Nacional se
incluü'á porvfJntura a de regular os emprestimos exl.f;r
nos ?»



92 '\. A:--;~HES D() sRN.\DO

'i:Rpspond("l'~i com a opil1iflo de Lyon Cahen e Renaull. (L{<;.

«E' r(>rlo que a ma iOI' pal'll~ das dispo" i~ões do
Dij"('ito (:olllil1el'l'ial t""111 1'01' firn reg'ldal' o I'xI','eirjo
de, ronlllwl'l'io 1'l1tl'l' pad.inl];1l'I·s, dalldo logar :1 ql1P
eOl1lmUmrnr-l1t" se a j'nl'l11 i', qUI' ('';Si' dirt'iLo eonslitu2
11m !':uno dn J)il'l'i[n I'I'i\'nr!o: ,'mlanlo, l'r-lar'IIPs rxi.~
I,"m, qw' SI' nt'!lnlH stlh n dominio do Dil"'iif) Pllli1i"'i,
"limo ]1r'1' rx,'mpi(l, .1 iilwl'Cladr' di' ,'omnwI'('io, ".':1']'':
pj,'io dp al;;umas jJl'nfi SS'-lI'S, :Iclos dI' ,'n!TIm,'l'cin com
ti i l'!'PCI'1l Ir" ar1il1ínist1'a~õ"" rublicas, o1'g'aníza,ií.n 01"
,illT'isrli( ~'-)(',S pl'o[lrüIs ao cornl11"I'l'io, "'li I"is ([!lI' ["·r,ri·
1tl"m cr,do,s i'nct.os)}

:\I'''1','scr'nlalll os lllc.';mos nu(oN's o seguinll': (JJ.

«J) rommrrrio faz 11'1"("'1' l'l'la~[j"" ('n11'0 l)t','!soas fi,,'
nar'iüllnlirlndr',s rliJfr1'('nles 1.' ,; 1ll11it.as \'f'lf'S f'xl'rl'·iílo 1'0]'
l)PSSO;l,~ f(JI'a dL' :';"11 p:liz d,' ol'is'.'m; nssim ,; 1I11'" t'm
malrI'ia l'ol1ll11,'rríaJ sohreiudo ,,50 mni,;; frl'ql1enL,'s os
('onl'1idos <las lei~. O" [Jl'in\'.Ípios g'el'::tP" cI" Di1'pit,-, Tn
f"I'Jlnr,iOI1.:1 P1'ivado ser\"'111 1'111 fU'l'rtl j)~ll'n os elrr'jmíJ';
mas I) ('.al'l1cLc!' ,,;;peeial r10.~ raso". que ~l' nprpsl,nl[11l1
r,ln mntt'I'i<1. COI11Il1i'I'C,ial (soberturJo 1'111 ma(p1'i;l ma
l'ilinl:1', " n~ neerssidad,'s do rom111"rC'io l'az,'rn pOI'
\'"ZP" ndmíllir I'rgl'as parl.irularcs; ha n,'s"" ;,;"'nl ido
um vel'dadciro Dil'píto GomJllel'eíal Iuternaeionn1.»

"ras, SI', Pl,,'síd ...nte, aindn !)ar::t fundamentar ::t 110~sa opi
níi1o, eitarpll10S ;l do grandp romlllcl'c.íalisla í'ranecz, p1'or..s
F 01' da FaelIltl:HIp dI' Dil'I,j[O dr Paris, Tall"r. eu,;ns Ob.~('l'\,;l
f:i,rs CI11 noda. diH"I'Ptl1 da. opinião qu.,' a.ca.lwi di' ri/ar d,~ Lyon
C:lllr'11 I' nellD.lllt.

Sos IH'Opl'ios rOl11ml.'nLarios <Í r.onslit1lir:ão, uus palavl':lç;.
qm'l' o,, João Bal'halllO, (luer de Al'islidr,'3 Milton, Prleonlr:l
n10S J'llralmnl'l1 tos pal'a {\"ll1Dl1~l.ra I' qu,. n prn.i ,'ri ° quP \'amo:
ajJ1'Psl'.ntar niio l" in.'onslituclonnl.

Diz .TO;lO DarlwlllO: ('ilo l1I)( !las a pnrlp quP SI' ]'"1',,)',, :í
rf1.lP Q tii,,: (I.{"

«n,~guL11' o r0I11111t'1','io-_\ 11,'er'~sirl:ldl' r]n uma n11
loridndl' S'el':l] p da llnÍllad(, eI.1 l,.gisla0fio sob r,. o eOlll
m"1'I:io li a eO\l1pe.teneia da l)nifio ll::lra l'f~gllla~ os l1P,
goríos de C'1racteJ' na(:ion:11 " os C[IW possnm aj'j'pcf,al'
in(rl','ssl:S t' l'elat,:õl's intprnacionae", 1'unc1anwnlam rsta
attl'ilmir:iio do Congresso ..'\nciou:l1.»

Al'istidcs l\lilton cliz n seguinf)': (Li})

«. , . DI' re"to é prnciso não esquecer quP n ll1c'n
r,ionada att.1'ibuir:fio ele,'" se1' t.idaiguall1l pnl.-; como 1n
strume.nlO p:ll'a fins all.amrnlp polij íeos " d.. ron,"p-
ninncia g"ra1.» -

E mais acleanlr nec~nsc('nla: (Ltn
«O poel.'r do Coni:n'rsso. rnl.r"1.anlo, ... sobpfano, tra

tanclo-se do rnmmrrrio com o 8st.rangeiro. Asç;im é que
elle plÍde suspendl'l-o por um prazo mais ou menos
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longo, :;cgullllt• seu Pl'OJ.II'io e~ilel.'io, al.temlendo >.is eit·
lltJllJslnncias Oe0UI't'clll1~8 c :bs csigeueitu:l do hl!tn pu-
IJ!ico. · 

i\'em isto sct'IÍ destrui!· ou mesmo eml!tti'UCal' u cow
IIIOI'ciú, mas cl'l'eclirmneutu regulai-o uo:; tennu~ da 
l•:i.~ . 

fJ :';n, C.IR'I'IIO l'l:\'i'O-Pot•mill:t uma pei'Slllltu J'eiltt uo 
tn•:;lt•e dr: Di1·eil.o: 

l~mprcsLimo 1.! oper·acão uommf!I'Cial ·~ 

!) Sn. S.\' FIIEIIH:- E; llonsidcradn a tr·unsuc~;io como ;;a
ranl.m doo bens. 

f.luaoi semp1·•: ,_; uru Vei•dnd•Jil•o ado de eomuwr·cio. 
l~ pura l'r:spondiJI' ao nrgumrmlo atlduzidu pelo llont•atlu 

i:oi•:nadOJ', nut~s drJ estudnt· a l.t•an~nccüo Jl!ila ouLrc o Estado o 
u paPticular IJOmo acto de IJOmmet•eio, estudei-a eomo acto d•J 
llUI.IH'CZit eivil, dernonslt•uudo tmnbcm quo dc~l.u 1'út•mn uüo s•: 
devia J'azor. Ainda prclcurlo cstuchtl-u debaixo ri:•J um Lorcciru 
a~pecl.o, se houver tempo no expediente du ho,jP.; isl.o é, t!U~, 
legislando sobre o assumpto, lcgislitrnoM flOSil.ivanwni.•J soln•e 
JJil••!il.o SuhMI.anLivo, c não sobw dil'cito l'oJ•mal e dentro dos 
principias taxados Jlula soberania JIUciona!. 

O Sn. C.~S'mo Jlt:s•ro .,.... Que •l dii'úilo subslnnlivo uão re~tn 
Lluddn nenhuma. 

O Sll. SA F'nwm - Si V. Ex. affirma que ú; a opinião de 
V. Ex. vale tanto, que cu não cogitarei deste 'Lercoiro us-
pcoto. . . 

J;t foi reconhecido que llllnndo o Congresso legisla suure 
esse caso, o J'nz usando da nLt1•ibuil;ão do !cgislat• sobre Direito 
SuhslnnLivo. Si legislamos soiJrc Direito Su!JslanLivo, cslit re
solvida a questão. 

· O Sn; CAS1'1\0 l'!:STO - l~:;l;,i. l'csolvitla a questão' Llu consli
Lucionalidndo. 

O Sn. SA Flll~llm - Sim, ncn·quo compele ao Congresso lc
;,;islat• sobro Direito Substantivo. 

Mns, continuando, nós vamos \'et' commcntarios da 
J;ousLii.IJ il;ão Norte An!l)riuann, onde se nchnm disposil;õcs iden
l.iens ús da nossa ConsLitui!)iiO, cncontrnm-so conc•:ilos (lUC 
amrmrnm a defesa quo fuco do pro,ieulo. 

O Sn. C.ISTno l'!:\TO - i\'os Estados Unido~ da "\m•H•icu, 
não só os Estados como os l\Iúniuipios conli·nheuJ omprcstimos. 

O Sn. S.\ Fn1m11~ - Xüo lm duvida: mas vou mosl.i'UI' ;L 
Y. Ex. que nos prOJl!'ios commrmlal'ios da Constituição i\'ol'l.e 
.\moricana onconiJ•nmos opiniões como n nossa, modosl.ns, mas 
cheias do profunda convicciio, do Ql!IJ COill]lClc ao Con~t·cssu 
J'esoh·eJ' sobro esse nssumplo. 

O Sn. Mt:l'lmS 1n: Ar.1ll\lll,\ - Assumptos drl ~!la con\'C-
11 i1!nr.in Jllllllicn. 

O Sn. S.\ J?nmnr> - Quu ú tlo cunvcniencia puiJiica penso 
niio .havei.' uooessitlndo !le rlemo!lsl.r·m·. g• lllll ponto este so!Jt·u 
o (Jllnl lodo o muur.lo cstú. du l\CCUl'OO. O CJ\IO dcmnmluru c~Ludo 
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reflectido; demorado, meditado, era a questão· d4· saber si ·o 
Cougrosso poderia legislar sobre este nssumpto. sem ofJ'ender 
a Constituicilo Federal. · . 

Citarei entretanto a· opinião do commentador. nol'te-ame-
l'ícano, . . . · · , · · · 

O al't. :1•, § 3", da Secção s•, da ConstiLuiciio Nol'Le-Amo
l'Ícann, dispõe: «compete ao Congresso regulai• o commorcio 
com as nações estrangeiras e entre os diversos Estados ·e com 
as tribus ·indianas». . . . . · 

Diz Alphonse Golird no ·seu livro «Cartas Coloniaes e· as 
Constituições dos Estados Unidos da Amarica do Norte», com
montando o citado artigo, diz:· as operacões commerciaes pro
Pl'iamente ditas, que se comprehendem todas, em ultima. nna
lyse, á. compra, á venda,· á troca de diversas mercadorias, , me
táos pi·eoiosos, papel, viveres o· outros, siio o commerclo uo 
sentido restricto da palavra, Em uma. accepcão singularmente 
mais lata, quEl a lingua usual consagrou, a. pnlavra se app!ica 
a todarela.cão de pessoa a·pessoa».. ·. . . . , ... ·. · . · 
· , , Esta é a interpretação do texto. . . . · .. · .. · . ; · 
· Sr .. Presidente, demonstrado, como ficou, quer de accõrdó 

· com· a opinião dos commercialistns,,. quer de accõrdo. com. as 
observações qUe fiz, quer,· finalmente, de. accOrdo.oom a opiniiio · 
de João Barbalho, ·ll!ilton, Rennult, Thallet•, Gourd, o tantos· 
outros autores, que o projecto não ó inconstitucional, penso 
que tenho direito de pedir entrada no ·Senado· ao ·projecto' re-
solvendo sobl'e emprostimos. externos. . ... ' . · - · 

Poderia ainda, . Sr. Presidente, demonstrar que se trata do 
uma f'uncçiio activa do Congresso Nacional, a de legislar sobre 
o direito substantivo: entretanto, como ·este é um projecto 
que naturalmente terli.grande debate, .é.necessario .que o seu. 
autor· guarde armas para em tempo opportuno poder defen-
dei-o. . : · · . 

Solicito do Senado ·as escusas,. que no caso· tenho direito 
de solicitar, pelo precioso tempo que tomei na fundamentnciio. 
do um pro.iocto de lei de tão grande importancilt.' Niio'tonho· ... 
outro· intuito, com· a. apresentaciio do projecto, senão pr•ocm•ar ·,,_ 
cumprir nobre o altivamente um servico ao meu paiz. (Muitu · 
bem • muito bem.) · . · · · · . · · · • . · 

. Vem. li Mesa, é lido e fica preenchendo o tríduo regi-
mental ·o seguinte . · . . . · . · · · · ' . · . · .. · 

PROJECTO , ' " 
' 

N. 21 - '1912 ·' l 

· O· Congresso Nacional resolve: · · · · ' :... .. . · , 
Art. ·L• A União, os Estados o os ~funicipios, não podo-· 

rão sob pena do nullidade, contrahir omprostimos •.externos,' 
ne1n realizar emisscro de titulas do obrigações' nas prnons'. es- · 
trnngeiras. som que nos respectivos contractos' se· declare:·· • ··. 

al n dlsposiclio da .lei federal. que a' .tenha autorizado:" 
.b) o prazo· de sou resgato c n tmportancia da. nmortizaciío · 

annual, . . . . . · · . . . • . , . . . . , · 
· Art. 2.• Rovognm-so as dtSPOStCues .em contt•m•to. . . 

. . . ' ' . ', ' . . ' . . . ' ' ' ' . • '. . ' .l 
· . Saiu. das sessões, 7 do julho de i912. - Sá F~eirc •. , :, . ~: . ., 

.. 
I ,. · .. ..... 

·, . 



Í:!ESSÃO ll!II 8 OE JULHO Oll i0i2 05 

O s:. ·Franc!sco Glycerio, ( 'l - Sr. Presidente, cm umn 
das scssoos nntorwres, chnmot n ut~eucfio do Senado acerca de 
um oreclito que o Presidente da Republica se.pr·opunha a abril· 
JlOlo i\linistcrio da. Agricultura, nn importnnoin de 8.000:000$, 
ui'im do occot•rer ús primeiras despczas com a lei de janeiro 
deste tmno, que estabeleceu um con.Juncto de medidas cm fuvot· 
da valorização da borrncha. . . 

Nessn occasiíío, referi-mo ú despeza j'ormidavel que esse 
oouj une to de medidas acarretaria, animaudo-m11 a avnlial-n 
cm 300 mil contos de ré is, no mínimo. En~iio raciocinava eu: 
«núo sorti possível no Governo executnt• esse coujuncto de pro
videncias, sómente aquellas que niio acarretassem srandes 
tlcspezas ?:. . . . : . 

Do facto, observava .então ·que entre as providencias quu 
foram ob,iecto dessa lei, havia muitas que podiam, sem prc
jLLizo do servico publico, ser adiadas, recordando-me até que· 
i'alloí com sympathia á disposição dessa lei que determina a 
construooão de uma Estradn de Fet•ro Norte-Sul, ligando Be
·lóm, do Pari~ ti ostncão de Pirapóra ou outro ponto mais con-
voniente, no Estado de .lllinns. · · : 

Disse, ainda, que essa estrada poderia custar no mínimo 
80.000:000$; o que fer. com que um dos nossos co11egas cou
l.ost.asse, dizendo que, e lia niio poderia custar menos de 
:150.000:000$000 I O quo.ú verdade é quo solicitei a attenção do 
Governo e podi Jiccnoa pt\rn arbnrar o adiamento .. de. muitas 
dns medidas alli incluídas, afim de quo se evitasse n despeza 
!'ormidtwol que calculei no mínimo de 300.000 :00011!000. · 

O honrado Senador pelo Pará dou, nessa ocoasiiio, a honra 
do intórrou1pot· o meu discurso, dizendo que o Governo, pro
vavelmente se apressaria a dar-me as mais detidas informa
cões; depois que se fizesse um estudo1 consciencioso· desse as
sumpto, compromettendo-se o honraao Senador a trazer-mil. 
ultoriormenl.e, essas informacões. · · · ' · 

Acceitei de bom · grado a offerta do Senador pelo Pará, 
mas, sem que essas ·informações viessem, o Sr. Presidente da 
Ropublicn, .pelo 1\Hnisterio da Agricultura publicou. o: decreto 
abrindo o cr~dito de 8.000 :OOOljl, credito que teve a impugnação 
do 'l'!'ibunnl. de Contas. . . 

Portanto, parece que . o p!•oprio Governo tinha nessa re~ 
cus11 do. Tt•ibunal de Contas uma razão para adiar .. a exeoucão. 
daquellc extraordinario projecto, de medidas no Norte, om 
rclnciío a borracha. . · 

· Mns, nem mesmo o compromisso do honrado .Senador pelo 
Partí, advertiu a prudencia do Governo para que aguardasse a 
rbmessa ·dos esclarecimentos para depois enveredar nesse ca
minho de despezas. · . . . . · . 

· J,amento que, o. Governo· onda vez mais se distancie .das 
·Jlrat.icns salutares do convivia dos .bomcns._politicos. que cos

:umnm prezar sua responsabilidade, Niio ó a primeira vez que 
n. palavra dos amigos dn situaciío se :vil desprestigiada, sem em
bargo dns ,ndvertencins submettidns a sou criterio, .. com ;ri maior . 
pruilencia e o maior respeito.. · ... 

· ·(*) · Eato dlscui-so nlto f0t.revlsto· pelo orudor. 



. Nom mesmo •lU .conLinuei. no· cnmin!Jo de 'minhas ohser~ 
vnoões, nem mmelui pula npl'esenl.ucno do requerimento, por·~ 
QWJ o how·ntlo l'elll'escntanl.e rlo Pnn\ srJ npi•osst\ra a podir no 
Guvor'IIO as informações que ou dese,inva; enlrotanlo, assignal
o o facto: O Sr. Pr·csidrmLe da Republica ar:u!Ju do publicar· no 
,iol'nnl ofl'ieinl, ilc sabbndo, o decreto abrindo o cr·edil.o do 
ll.UOO :000$000 ! . 

Sr. Prcsiclonle, vou ler um rapiclo apanhado do ctuc rJun
sl.ilue essa 1'umosrt lei, quu entrou no Senado - creio eu - n 
;.:::; ott 2ü de dc~ombro, quando osLnvamos assoberbados com o 
LJ.•a!Jnlho enorme a oxl.rnorclinnrio elos or\•nmcnlos e, som tlis
rmsssão, nem lll'•ívio exumo da Commissão de mnaru,us, foi 
vol.nclo. J:t confessei, o do novo confesso que cu mesmo/ ~ô.l.ivu 
IJOIIhocimonl.o delln, depois qu!l o Minisl.crio da Agduull.ura 
eonsull.ou no 'l'ribunnl de Contas, dn Jogalidadc da nborl.ma 
rlu~so oJ•cclHo. 

NcHsn occnsiito Livo a minha nll.cncão dosrJc!'[.ntla e est.u
rlando o caso veril'iquci que existia uma lei ela ncpublittn, vo
/.adn. flolns duns Casas do Congz·csso, que ou não conhecia a ~uu 
oxlslunoia. 

O Sn. í\Il1'mm LllMOS -E alüis, depois do um minucioso 
eHI.uclo :l'oilo poJ• urna Comrnissão dn Carnm•n dos Deputados, 
uspocinlrnunlc uomondn pnra tal fim, · · . 

. O Sn. FfLINCrsco GLYCE!llo - O estudo !'ciLo poln .Cmnum 
não dispensa o do Senado. 
. O Sn. All'I'IJUn LE~Ios ...,.. Nem approvn(•ão por:· parlo do 

i:lunudo pódo importar em censura no Governo. 
O Sn. FnANCISCo GLYCEmo - Ao contrario, se o Govcmu 

~~~ inlcrossnvn por c:sso projecto de loi, n approvaoão pot· parle 
tio Senado, imporLnvn cm louvor ii sua iniciativa .. 

Ainda não nccusci o Governo pula approvauão de scme
IIHrn Lo lo i; se nlguem mcrcco censuras, 6 o Congresso. Porque 
!1n do o Governo ser re~ponsavcl pela npprova~ão desta lei ? 

O Sn. Anmun Lil~ros dú um npitrto. 
O Sn. FIIANC!SCo Gr.vcmmo - Seja o Senado, mas o PI·c

Ridrml.tJ !ln UO]lublica nfio ó responsnvul poJas leis quo o Sc
mrclo votn. · 

O Sn. C,IHSI.INO oo N,ISC:I~n:N'l'o - O mal se nchn na dis
JHlsi,•ão do regimento dostn Casu. quQ permitto que no~ ull.i
HHlH rllns do sossiío entrem cm debuto, assumptos sem o dr!l'ido 
t•xnmo, 

O Sn, 11HANC:Jsco GrSCEI\10- Não vejo quo scjn esse o mal. 
O Sunndn n n Mosn quu lomorn providencias n respeito. O J'll
R'Ítnonto nilo li o gr•n11du oulpmlo; o 1.mico rusponsnvel ú a desi
dirt daf[l.!Ollns quu não orml]ll'Olll com os seus dewrcs. dor.li
uuur]o · 11 sun. n J,J,ouci\o 11 todos os ·pt•ojectos vitrdo~ dn Crumn·a 
o nqui submoLJ.ido• no estudo tio St~~mdo. 

O Sn, An'I'lJUn I.u~w~ - Assim, '\', Ex. Lmnbum so nccustt. 

• 

• 
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" , 0 Sn: FRANCISCO Gr;rcEIIIO - Comecei por mo üCCIJSitl', 

· · O S11 .. S.\ FnÉnuc....: Nosso parLicul~r jfl vut•t•i a minlm los-" 
lutlit, 

O Sn. Ji'H,INGJscio GJ.YCllnJo .- Vou lei' um apanhado sue
cinto quu fi7. das medidas qúo constituem o conjunclo dc~sa 
loi. Oüca o Sanado: · · . 

A Jiii' do ri de .innoii•o de '10'12, que csLabcloco um· conjuncl.o 
·cio medidas cm favor da ·cultura o da cxporLuc'üo da bort•acha, 
con Lérn isoncüo do impostos pura a import.aqüo; do maturiacs o 
uf.cnsilios destinados á. oultUJ.% o ao bone!'wiamonto da .bOL·
rachil; premias aos produclot·cs que fir.cr·om plantucõc~ ro
;:uJariJS novas ou roplun. to das nntigus s'çt·ing. u~irns; por grupos 
ilo 1.:l' • lwutaros,. uul tum, :! :500$; man1cobn; 1 :500$; mansn
]JI)iru, !100$. (h•upos du :lá hoof.at;os do I'OJllanlcs antigos, f :000$; 
do outr•tis, 7ú0$. Sommum essas unidude8, G :GGO$, onlt•o 12 o 
:m ftueLuros. · · 
· :·· Agom. supJli:mlnt o ·senado a rnufl.iplicncão cm úU, lO(!, 

200 mi I hucf.ut•cs. dessa unidade, at•í ·onde pódo clwgut• esta 
fiomma ?. 

«UJUit oslw;ão oxporimenttil ou campo do dornons
f.rru;ãu para cultura da seringueira no .Acre: 
.. dfÍtis uma cm .cnd;t um tio~ ·Estudos 'uu ilfn.tlo 
Gi'OSSO, Pnr;í, Amnr.onas, Mat•anhüo, l'iauhy, lia h ia, 
Coará, nio Gr·andc do Norte, Minas, S. Paulo, Goyar. u. 
l'aran:l; 

· ' «Duas usinas tio rofinnc1io om Mtm<íos 1! ·llulcm, a 
tmda um11 o nromio do 400:0110$000; . · 

«Ouf.t•ns um nada um dos Estudos dtJ Piauhy, Ccnr<i, 
ni•> GJ•ando do Norf.o, Pernambuco, Hnhiit, Minas c, 
S. l'aulo '100:000$000; · 

«A cada fabrica· do arf.ofnctos de hort•nciHt CJUtJ SI~ 
·· csl.abolcourom om Mamíos, Belém, JtcoiJ'c, Baflia o !tio 
.do Junoíro 500:000$000; . · . ' . 

«Hospcdar·in de immigmnf.o;; om Belém, Mnnáos o 
no Acr·o, igual (L dn Ilhn da~ Floros; 

· · . «Hospif.áos ínl.m·lorc~ no vallo do' Amazon'us, indo-
.·· 'tonuinndnmlmf.u, cot·cndos do pequunas colonin~ agt•i

colas, Lt·cs pulo monos., 
. Quem f:em'·unúl: per)uonl; ;Jor;.íio. tlcs~cs ·gastos, púdo uva~· 

li.m·. a quanto montat'il rJssn. clospcza. . . . .. · 
«Esl.mdtis do .hil.oht r·odur.ilht ao longo dos t•i()s 

Xinr;ú. l'npajúr. o .ouL!'Os, nos Jlsf.ndos .do Mntlo Gt·osso 
c do :Pm·ú;; 

c Ou 
' ' ' ' • . ' ' I ' ' 

. '·cEstrada::i rk p(mclraQão nos seus . .valles, mudianf.IJ· 
'pa~:arncnto. (om .. anjbas. ~s ,hypof.hcscs) ·, om ti tu los .. de 
:. %, ouro, ou fll'c~o. lor·.krlomotro.~. . . .. _ .. , _, 

Vai. III 7 
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Quantos mil kilometros terão estas ostradae de 'ferro ? 
QunnLo custará cada kilometro ? 30 40 contos ? Ouro ? Papel ? 
1\lultipliquem Ludo isto. Ninguem sabe quantos kilometros teem .. 

Mais adeante: . · · · 
· · · «Estrada de fe1•ro partindo do Madeira e Mamoré, 

proxima á foz do rio Cunani, passando pela Villa Rio 
Branco, Senna 1\Iadureira · o Caty · e· terminando · em 
Villa Tha:umaturgo, com ramal ao· Perú, passando 'pelo 
valle do r1o Purús.:. . · 

Quantos mil kilomet1·os tem essa estrada ? Qual o custo 
dos kilometros ? Silencio. Si a lei não diz, o Governo tambem 
Il'áo mandou as informações pedidas. 

«<nstallação de uma alfandega· em Po1;to Velho, no 
llio Madeira; . . · · 

«Estrada do ferro partindo de Belém . do .Pará, 
vindo ligar-se ao ponto mais conveniente . em Pirapora, 
na Estrada de Ferro Central do Brazil, · tocando . om 
Caroatl!, Estado do Maranhão, com l'amaes neoessarios 
ú ligaçao dos pontos iniciaes aos terminaes dos rios 
Arnguaya, Tocantins, Paranahyba. e S. Francisco.:. · 

Como já disse, este projecto de estrada de forro, foi sub
meLtido ao exame da Commissão de Finanças. 

O. nobre Senador pelo Pará deu parecer. favoravel. 
A Commissão; pelo orgão do honrado Senador pelo · Dis~ 

tricto Federal, ·.combateu-o, e deliberou que eu estudasse a 
questão em face do parecer do llonrado Senador .pelo. Pará,· 
com impugnação do nobre Senador pelo Districto Federal. 

Fui entender-me com o Governo a este respeito, tendo 
falindo ·ao Sr. Presidente da Republica, e o .resultado do meu. 
estudo foi a organização de um outro projecto, acompanhado já 
das respectivllB clausulas. . · · 

Foi essa a tarefa de que me encarregou a Commissão 'de 
Finanças e da qual me desempenhei,· ouvindo o honrado Se-· 
nador pelo Pará, e tambem o peticionario, que é um distincto 
engenheiro, filho do Maranhão, ·com o qual debati a questão 
com toda a franqueza. O ·resultado do meu estudo eu o apre
sentei ú Oommissão. 

Em. these, senhores, sou favoravel a uma ligação. ferro,. 
viaria n.orte-sul, porque. é a estrada de ferro po,r excellencia 
estrateg1ca. . . · 
· Como sabeis, o Brazil tem uma costa extensissima, de 
modo que ·em uma situação perigosa de conflicto militar in
ternacional, nós ficaremos com as nossas communicacões in
ternllB independentes dos recursos marítimos, porque pode;. 
remos fazei-as pela estrada de ferro que ligue o sul, o oeste 
e o norte, em perfeita convivencia de communicação. 
· ' Tenho a este respeito estudos especiaes, nüo só do · en
genheiro militar Eduardo de Moraes, como do Estado Maior 
do Exercito, e niio me . parecia que esse projecto viesse dt:~ 
encontro aos estudos anteriores accumulados que traziam dif
f.~r~ntes soluoões pat·a este. problema •. Portanto, fui favorav!ll• 

•. 
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apresentei o meu parecer, acompanhado. de. um novo projecto 
o de· .clausulas respectivas, mas o meu trabalho não teve an
damento. O nobre Senadot• pelo Parã era entiio membro da 
aommissão de Financas e póde dar o seu testemunho. 

Niio sou, portanto, antipathico a essa estrada de ferro i 
apenas peco ao . Governo que divida a execução do seu plu.no 
cm dii'fez·entes secções, de modo que a despeza total, dividida 
por differentes exercícios. possa ser suppoz•tada pela Nação. . . . 

O· Sn. An•rJ:IUJ\ LEMOS - E' o que está ·razendo o Govet·rio·. 
Pediu agora, apenas, oito mil contos. 

0 Sn. CASSIANO DO NABCIMllN'I'O - Apenas .. , · 
0 Sn. ARTHUR 'LllMOS - V. Ex, acha muito ? . 
0 SJCCASSIANO DO. NASCIMENTO - Muitíssimo I • 
O Sn. AnTHUR LEMOS - Entz·etanto, o Govet•no subsct·eveu 

a l'Osponsabilidade de quinze milhões esterlinos, para a pro
tecção do cafó paulista. Estamos na obz•igaçiio de proteger 
tambem o nosso segundo producto, no qual a Nação é inter
oHsada directa e · indirectamente. 

(Fallam ao mesmo tempo os St•s. Cassiano do Nasci-
mr:ntu, A. Azeredo, lndio do Brazil c Arthut• Lemos.) . 

0 SR. CASSIANO 00 NASCIMllN'!'O -·Eu não olho especial
muuto para o sul; nem para o norte; olho para o Brazil. 

O Sr •. Presidente (fazendo soar .os tympanos) .:.... Attimçiio l 
Está com a palavra o S1·. Senador por S. Paulo. 

O Sn ... Ml'ÍIUl\ LEMOS - Trata-se da defesa do segundo 
producto nacional. A minha paixão é de patriotismo. O 
norte tem sido desp1·ezado. Agora que osle Governo cogita de 
ir em seu auxilio, está sofl'rendo opposicão. · 

O Sn, PRESJDllNTE..:.... Attençiio l Está com a palaVI'a. o.nobl'll 
Senador por S. Paulo. · 

O SR. PRESIDEN'rE ~ Attencão !.Está com a palavra o nobre 
Senador pelo Pará alludiu ao emprestimo .de i5 milhões, le~ 
,vantado pelo Esta'do de S. Paulo. 

O SR. ARTHUR LllMos - Muito justamente, tratando--se 
do primeiro producto do paiz. . · . 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO - Pois bem,. não h a paridade. 
O emprestimo levantado pelo Estado do S. Paulo, tinha eni 
pi'iD;leiro Jogar o prazo maximo de iO annos, para a sua Jiqui
quidacão; tinha em segundo lognt· a garantia do uma sobre
taxa,. que rende 50, 60 e até 80 milhões de francos, annualmente, . 
para. occorrer no serviço de juros e amortização. Tinhamos. 
ainda um stock de sete milhões de saccas de café,. que devia pro-· 
d.uzir, no minimo, impoz·tanoia igual á quantia do ~mpres-
.t1mo.. · 



.. 
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O Con~rll~MJ, IJCWI!n1, coultc~íu a. natu·,•cza. e a extensão do 
~!liiiPPIJml~~o. ·Nt!.o · llliriiÍ· duvida alguma cm votar dcspczas · 
JJUI'II 11 vuif)i•l1.fi.CiíO d11 JJOI'I':Ichn: mas, o· Congresso precisa. 
§UllOI! U(IJ !llliJil \'IIII 11 HUIL ri!Sponsabilídade. · 

. O "11, Awwun l~v.MOI:! - V. Ex. pediu . .informacücs 8Ú· 
!lltJIII.Il 1!111 t•uhu;no a c~tr·ada do ferro de Belém 11. Pirnporn •. 

' · '0 1\lit,' •Ji'li.\NCII:!CO GLYCElllo - 0 nobre SenadO!' estli Clll 
IJ(ftllvQ~.·o, 1!:11 l1cdi tJsclar·ccimcntos cni rclacão ·a .todo o con
,ilmll) iJQ pt•ov JJcncius contidas na lei. (l'1:ocam-sc val'ios a IIIPIOH.). .,. . . . ... , . 1 

i:! I'. J'I.'OSid•~nLo, llÍildlt Lemos outras providiineias · cunLidns· 
nn III i u rJUC IJU. peco .licença pat·a cxpot• ao Senado. · 

«mx,Jcuciío de obras ncccssat•ias á navegabilidade cru 
1jlllli'IU•ll' c~Laciio do amto, por vapores. calundo Lrcs péa, 

• to lllo l'\cgr·o unL1•o Santa Isubol o Cucuhyrdo Rio .Dranco 
111.6 8. J'oacJuinl; do Rio .Purús atú Scnna: Mudurclru, c u 
llil:• Alit'c.:. · ·.· · · · 

'' ' ' ·'• ' ' 

'Pill'll CMtC 'fim o Governo devorá l'tizet• opcracücs d~ 
IH'f:dll.o, IJ ttindu JHÜ'a a importaciio de mntoriac~ so cõu-
t:ml•!l'r't isr:u~iio do dir·citos aduaneiros.~ • 

'· f.lll ]fOI' usl.tt pu1·Le ti Scmu.lo · pódc cálculilr 'à' cjuanLo avul-
l,ftlll 1111 •:tllllfli'Otntssos do Thcsouro. · · · . . . 

U í;ll,' AH'I'II Ull .L&Mos - O que se prclcridi: Jnzi:r é uma 
Wlll~lt ~lti'Íil '' ,íul.l'l.tt, digntt do nosso patriotismo. · . · 
. O f.ln • .FIIMWIHGo GI.\'L~tliiiO - E estou certo de que não foí 
lllii,J'n. 11 hil.•mclío dos illusLt·cs representantes •: membros dCJ 
illliiHI'~óHO NtllliOIIIII, tl\IC ·mcltcram l10mbros .a essa cmpre-ta. 
( f.d ) : ' . 

4 
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Mn~, 'dizia ou (!8) : · ' · · • 

«lscuciio rio rllt•uilos nlém du oult'IJS ftn11Jt'os intii
. r1Jclo~ rttto o OoVol'no ·,I li lgll.l' n•m~sstll'ios.i\ nrnpl'e~IL qu n 
M oiJJ1lgnt• u. inAlnlinl' rloposil.o~ dl1 l!ltl'vrto llc pci:li'!t1 ltiJ 
I' O li o do Arnnzonns.» 

O fjn, fNJlló no nn,\m, ~ i)p lll!l'.l)l'llo noin 11 n~r.e~~itlntllJ tlit 
nn\'~gru)no. · · · · · . . 

O Sn, Ji'n.INrJI!lrJo (ll,,•wmw ..... As nocesAHÍiltll:'s iln nhl'egtt~ftn 
llfl :llfitl~tilliiM fin(l illiOI'IllllS ll iii'OAI!Cili.ns, 

' ' . 

«Ooioni~lltjfln diJ•enl.lt foitn poJo (iovtll111ti IJM itll'NtR 
dn f.{, Mlil'iln.~~ IIILttlli.lllA onl.r't! Wi .i'IIJA Milln1, i'l1hl1Ltk Su: 
l'tllli~l, rJ Col<illf!l11 w\ni ·ltunllid!! rirJ til:i'lcllllor~~ 11 crlntln~ 
11 . m;,:1, 

Ollhl N.ll:Úon~fto iJlW 11 lu i Fio 'iit•ór.tie 11JJOVflril1 rJIJ.IIHiiüintin. '! 
rtiHillrns trHI (lltillllwi z 11 rttwtilrl iJót' i'Nrnllllt? r/UI'''" r.s1vRlJ!tri~ 1111 r•olOill~lll!iirJ .li M!WII' 7 IJIIIJ J.otn olll vlsllrl 11 lll tlrrl I'IJ dlju/.1 a 
t't.ilfliiWhl!rtll Wlt!IIJIINI? titn ~11rflltlli1 IJIItll 11 rlnstH•ül ;ttil1h ~fül~ ~~~ 
it'MI'IIirlll/111] Jll'tl.IMltl '/ (1;/]y l . 

·cg(j(jel!~stid~ 11 l!ffl(JI 1f!~N~ IJIJÍ!, lllls rrllisfllfis iJI:iHtiitJtíti~ 
r,reellulffitu~, SI! nt•&fiUiN11Utn 11 twui~t' l!l:llfJt!lttil NtJtM 1.1 
l'ld 11t1dtliJU fl d#plll1!i1 ttf.l Aet't!l ltttUti~ Ni.ltiAtilrtzliflll~ titi 

. I'(!I?Íir(l dtl t11ii A&lN/'1 11 illrW lrt/1~1lil'll IIII I lN Mlil't/.111 IIII 
V.~!!ldt.l, da Jlhi1 , )!lliWIJtl~tldri i~fiNljiltl d~t IJii'~IUI~ t! lfll 
f•fl!rrli(j,, Stl!,.'illtt.llS I ' 

. 1:0 iOd{l~ {11'.11' lil't!li!lá tlt! frlil lim.!lllt'rril 1lri tlfiMds tíf" 
JiflrJÍdfJ§~ · . . _ " 

()11f!NIOHnU heet~ff!~ t1 M liJOd~, IJiidtt ilriidütlid (fAY i 
· .~Jlid~OOO~ fi&/' gfi.JfliYS tlfi: triíllleel.ffn!'i.t1d: líti'l'tl~ Hí'.:: 

tlf!(JIJI!Itlíl§ f)#fli 'lt t!i!ll.tlt'lt 110 til"l'ifl~~ ltliiHIJ1 tei.iildlf lflfitl~ 
dioorl~ . . _ . .· · · 

i00~(J(I(i$i rl&r' itttitJPS. ti~ !')(jiJ Í(lti~1ttf1~~ dlt ~(illrff'li'il 
mMitiftl!dt!i~tl~ tltr lllt:~Mt:llllil~ tJ fll#l~fill\lfi!'i,~ · 

A.M &r~~i~ iir\i essrt ~~# r 
r.: MÍI'l\11Vme1ileo (My ~ . 

~~sll'l'l~l)l /Jilr t1Íl'IIÍI.6~ titltldrllliM.~ 11iil~W ~~IJ!Jwr~~e't.l'!\<'~ 
!lilt11~ní!', l'l'll1'e'ilimP~r~, rrtr,,, l!lli<; (l~tli A'J'Íll]lii'P-Ií'ál~ ~11'! ]!l'elt
tnlfl',· ~liga;~ ~ lfrYtJii!~Wii?i til! fil!l:iitt..<i lld J'1d ~i'l'i\\I':(M\1\~, ~· 
\~IJfl!ll Jf>llel'l'lli'd 11\<i ~11'~!1~ lltil"iiti!H liifl{f(l ii~.... . 

W' Wflllí~l 1~ V'li'ftll'll\1! ~lia>;;: · th~;\lfi. t'.ll~li:::· d~. ~61i~r~~fid,. ~'J'í\''·· 
~fl'll'l:wl~ lil&l~· li"91!~'iicllet'l~e< 1Jiiil lt~~JiiiPeli h' Si~\'l'i~la1f'lll\lrtl~fi· Mi:im\\~1.. 
~:~;~fui. lf.eií ~- nlítl\' 111\~ t,l~t-bfl•ilil!il"i' :li· Mr~w ~~~· Jll·p~ 11)!1' ~~n~~~ Pi'.tl~ 
::w ~ .. Mlnml tf!l!le< s~ tVi~~S~<o/ :li- élie\'WfM1'' d~\1~ t~·p a\'il'llli4~s~ di!R'• 
MRfu6el1' f'Jil!l~ Jil~R~itnl sil'l" A'f'llii:ild\1isi,, ~eJIIll Jlll'~:ihllitl'& 1!11\l se~\'l'iiJlY ;;w-· 
l'.níim'll~ ~. n~!l' pultess'el a~ e'6\'l'e-tJJrtA', ~·. A:<elWililb-, dAI áiJ\e1'ffilll'ál. 
~k mlll'll e'tll!clliiltp•, ~~~l)!ii01'11\\11m~~ &,,. 11.0\ri'ól~lffl~$:. pl1'11il.l mOOI~'I'' tllfllíàl 
i!timmriS~i!n~ !IM:P.1T' l!lim' PRtil~~l.,;. i!lll' e'6nlíRiltí~61· J~V'á:n~á'r' l!liA'IIil p.la'n~ 
d'e: ~m·n:ttA~&,. lllllin~' de: lmm~lliíBMI' 01 él1we~Il.lil áL fónlá!t' á• Jfe!!])o!\IJ'á'-· 

. . . 
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bllidnlla de tantas llesp~r.as, que se nos afiguram extmordina
M~ . 

'Ncêcnsfll'i'lllnenf.e Isso r~ustará alguma cousa. Está aberto 
o eperlito rfe 8,000 ;000$, pois, vá lá. O engenheiro encarre~ado 
pelo· Oovi\J•no fiiU'rt dirigi!! osso serviço póde; juntamente com 
o. )lassou I '!Uil cscolhol'1 oncnminhar-sc para aquelln zona e fn
r.er , o os tudo gct•al, nmlia que· perfunctorio, para . habilitar o 
Govm•no 11 snhlr-sc dosso embrulho em que o Congresso o met-
tlll.l ' ' 

' O Govei'ÍJO deve IIPI.'ovoitar osse credito, valendo~se dá 
idonaldnde moml o inl~llect.unl do engenheiro ·Raymundo Po
I'Birlt da Silva o dos seus conhecimentos pro~issionaes, e en
car!'C/l'lll-o. do lcvnnl.nr um plano. dessas. despezas,. afim· de 
nllo. onl.rm• do L'Oirlilo, o sem o conhommento do assumpto, quando 
l.lvqr do nssumil' .n responsa!Jilidade do acto.- · · .. . . 

Dn11n i h a pouco, vor1\ o Senado: são i 00, 200 e 300 empro
gnrlos nomeados, slío concessões c contractos para aqui,· e pm•n 
ncohl, do modo que, dentro do 12. mezes, no fim· do exerci cio, o 
Govarno osf.nrá flOm o su'll responsabilidade empenhada, e parn 
voll.nl' 'lll.i'ilR, l.oJ•ú do rnS'nr, necessariamente, S'l'nndes indemni-
~ncõaR. · , , 

, Não osl.on . fnllundo como opposicionista, mas como 
Sanador• o umigo dns flOIISns publicas do- Brnzil ... 0 que esf.o11 
dl:.wndo, pai'OIJO-mc que devo se achar na consoiencin do f.odos. 

liJsti\ finda n hora. 'Votl sent.ar-me, agradecendo, antes do 
turlo, n Jwnovolonoin da M esn. . . · · · .. 

O Sr, Urhouo SantPs (pela oJ•deÍnl ;_ Sr. ~Presidente, 
nnhnnrln-so sobro a mosn o puJ•ocer da Commissão de Const.i
·t.nicão r• Dlplomnoin. _1'0 lntil•o .11~ emendas . apresentadas . ao 
m•o,jool.o ri~ nmnisi.Jn, r. como so f,J•nte ·de ma teria sufficien
/,omonl.o o~t.ndndn polo Sonndo, o niio constando. da. ordem do 
rlia nRHumpl.o do m1tximn, im]'loJ•tnnoin; cujo andamento finará 
]ll'll,jnrJJonriO Ri \li( O for diRcll/,ido ímmedintnmente, pe~o a V. Ex. 
qno ijOilRuHo.o Sonndo ~ob1•e si concede urgencia para a disens
~nn lmmorlfnl.n rio pJ•oJorJJ.n n que nonbo rfe referir-me. 

Approvnrlo. 

AMNIA1'1:\ ME" llll\'Of.'I'OSOS Dl': t9tO· 

OnnJ,fnnnuilo dn :3• disou~siio do projecto do Senado. n. ;;, 
d~ 1012, nonoorlendo nmniRtin nos implicados nas revoltas: cr~ 
T:l~l·~lllnn Nnvnl 1\ rln 1\~Qundrn, oooorl'idns no porto dPStn ll:ru
piJ,n l om I pI o, o dnnrlo Olil~·níl lll'OVidencia!'. 

. O Hr,IIA,vmunda d~ llf1randa t•) -Sr. Pr&sidente, reC[lleLro. 
fi V, 'Jillf, rnw nona111to o Sonn<lP Rob1•e si consente na retiirada: lfu 
~m~n~n nna nnraam\toi M l)l'Oj~otCl em dls,ussão. nn, sessito. 
Pn~~niJnh l'A)fll•Í\'Oll11ll1f·t3 O~~ ~l'iOOtiS \')OlitiOOS pr,atic:tdOS; D.O• 

· Pl!Jlllf·fl (!~ §nnt·O QI'UZ, ,'\S~III'I Pl'O(IEI<IO, IXl:r<!ll<' vertfi(tue·ii q,ltP.· m 
nmn mi: III 1111n T1]il'flY~Ho t\~ \1\'l~SO!\R <tl1<' tom!\l.'fiW: parte, Wl.q,uel~ 

.----·('·r~jjp. 41•PII!•R ~·~ foi l'<lvl•l~ ~- OJ:•~~~ 

( 
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los ncont.ecimonLos por jl\ so acharem ahsnlvldos pelo 'l't•llmunl 
do Jury, . 

' I. '"' ' 

O Sr. Sá Prolre (•) -Sr. Presidente, poderá V. lllx. di
zer-mo qunos rot·nm os fundamonl.os da rol.lrada da omonda 'I 

0 811. n,\Y.MUNIIO lllü MIIIANIJA - fietir•el a omondu porque 
nlio npr·ovoif,n. nos lmpliondos nos ncontoomontos potltloos do 
rmrnl.o do Snnl.n Ot·n~, umn vor. quo os noousndos .iú rornm 
absolvidos pelo .Tu1.•y 11 nossn nppellncfio l.com b11so pnl'll oonso
guil• 11 nbsolvlcilo dofinll.lvn. 

O Sn. SÁ Fnmuus - Sr. Pt•osidon!o, fui oontl•tt u nprcson
l.nclío dossn ornonrlu, r:omo bom subo o noiJt•o Sonndor pm• 
AlugOns, pm•quo l.onho cot•Lo7.n do quo os mous oonst.ll.ulntos, 
posso ohnmni-os nsslm, podot•iío dofonrlor-so gnlhnrdnmonl.rJ 
porunte os f,f' ibunnos do mou pnlz, 

Oonsulf.ndo n rospoll.o dn. nprosonl.nçlio doss11 omondn, 
.insur•gi-mo eonl.r•n otlu o posHo dlzol' mos mo· quo tondo sido 
nbaolvldos unnnimomonLo os Br•s, TJonot·io Plmonl.ol o os seus 
oompnnhoh•os, houvo lnf,orposlc'ún do nppollaoão pnrn o Bn
promo ~I.'r•Jbunnl: sondo que onf.ro os .Juizos quo so dosLnoal'(lm, 
rloolrmmdo qufJ nlio cnbin npprJlinolío " quo n sonl.oncn dovln 
8or rJonrtwwdn, podfll'Oi oif.nr• os Sra. Olivolrn Hiboil•o o· Podr•o 
Lossn, 

Dou pnrnbons á for·tunn por• tor o nohJ•o Sonndor por• Aln
gC•ns T'oLirndo n BLHL omondn, 

E' coucod idn n rotlrndn rln omondn, 

· O Sr, Francisco Glycerlo ( 'l - Br, Prcsldontc, nfio IAmbo 
f.ompo do lllr e de morJlf,nr sobro o pnrocor da Commisslío; todn
vln nlío_ deíxn do ser• lnmonf.nvol que os nobres Sonndoros se 
n.prossem cm submetf.er á dlscussfio osso pnrecer, srJm no monos 
dnr r.empo n que sobre ello so medlf.o um pouco. 

Nlio me lnsur,lo, enLretnnto, conf.rn o ncl.o m011oS pnrlnmenLnr 
'cJn nobre Senndor pelo Marn.nhlio, ú cu,in. compoturwm rffllrio l!o
rnonngom, 

Penso, npoznr disso, guo n1ío cusf.rlVn nnr:ln que esse pnrermr 
fosse publicado no Diano O(ficial do nmanfrlí, porque nsRirn, 
f.alve't. nem eu mesmo f.ivesse nccessidndo de 'IIi!" oceupnr n f.M~ 
buna •. 

O SR. URBANo SAN'ros-:Oorno nlío 6 pnrlamental", si o Regi~ 
mento permltto? · · 

Trata-se de materln suf!icíonl.emonf.e estudada. 
0 SR. Fl!ANCTSC:O GLYCRRio:-0 parecllt' da. C'omrníssão nfto é 

mais: sobre a mat.erin principal, é sobre as emendas ap'l'esll1l~ 
tadas. ' 

O SR. URBANO SANTOs-E' f.ambem materia; assaz conberrída 
do Senado. · · · 

" . c•> z.t. dla<olno da tot •moto pelo .. ..., 

"" ··~· .. l'õfl 
' ,,. .. ""'· 
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. o Sn. FllANCJACO Gr.YCERIO - Estou vendo que o parecer. e 
longo, O Regimento. nüo J.lermittc que se ponha. um parecer em 
disrJussílo, sem o devido mtez·sticio; sómente quando a materia 
rl urgente, o nogimonl.o permitto a dispensa desse int.et•sticio. 

. O caso actual nilo ú de uz·gcnrJia. Todavia, não insisto. Dosc
.invn quo isto ficasse consignaâo afim de que a opinião · flUhlica 
so,iu uniformemente. informada da maneira pela qunl no~ ilosem-
penhamos dos nossos deveres parlamentares. · 

· Niio discuto o assumpto porque nüo "tenho tempo. EnLro
f.anto; devo J'nzer• uma ponilez•aeilo diante da obsorvncuo !lo hon
l'ado Senndot• pelo Distz•icto Fodernl. 

· S. Ex. disso que 'COncordava com a retirnda da emenda cm 
rolnciio ao Sr. coz•onel Pimento!, porque estava convencido de 
quo ollo vne sez• brilhantemente nosolvido. 

O Sn. SA' Fmmm - Peco permissão para rectificar o qJlO 
V. Ex. ncabn de affirmnr. Eu não disse que ello vno ser nbsol
vido; disse que .iú. o foi ·uma vez, por unanimidade de votos. In
terposta a appellncão, houve dous ministros do Supremo ~rrJhu
naJ que declararam aue a sua sentenca já t.inba passado om ,iu l
gado e não m·a caso do nppollncão~ Dest'artc nüo podia tot• receio 
nenhum rln deliberucilo dessa onsn, .maximo. porque considero o 
meu constituinte innocente. · · . . . · 
· Declarei mais quo me oppuz ú npresentacão da omondn. por-
que n minha qualidade de ndvogndo me impedin. disso. · 

· O Sn .. FnANClSCo GLYCEIU0-11m· cónsequcncia, .· a cont1•m•in 
.venso, n emenda cm J•elnciío aos rovoltosos de 1\fnnáos ó mnnl.ida 
e sor•ú. votada poz•quo em relncão a c lia niío h a. n ·.mesma ra1.ão 
do prcvcncüo; nem oram ínnccent.es, nem t.inhnm. sontcnca al-
guma em Rcu favor. · . · 
. · · · E' isto quo se dodur. clnra, evidente, inoluctnvelmento do 
rruo viemos de assistir. · · ·· · 
. . .llo modo qufJ nós nos achamos nesta situae_iío moral: nmnis
l.ia ·niio se d;l n quem tem bom direito í1 absolvicão; n nmnisl.ín 
só 110 dá ;íquolles quo não pódom. cm razão da sua oulpn, contar 
oom n nbsolvicão dos tribunnes. Tcrtho concluido. . 

O Sr, Presidente - Vne se proceder á votncão. Do accMdo 
·oom a. rlísposir,iio do Regimento, Rubmettorei primeiramente n 
vol.n~ a omr.ndn do honrado Senndm· pm• S .. Paulo. 

c Aocroaoont.o-so onde convier: ' . 
'A amniRI.ln rl extensiva n.OR r·ovoHosos da • osqundrn, em 

. i RO:J, pnm todos os offoít.os. 
i'!nln daR.SORRilOR, n rio ,Julho do 1012.- GlÚccrio. 

. llri,irlil.ndn. · · · · 
' Ap1•nvndo, o ]ll'n,lnol.o vno ;\ Commissiio do Uednclftio .. 

ORDEl\! DO DTA 

J,fQfiNO~ AO !111, AllNAI1011 OF.11\'M!IO 1'.\SSOS 

Di~cusslio union do pm•ooor da Commissão de Policia, 
r~, ts•, de i9i2, opinando pela oonoessllo· da lioenca· solicitada 
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pelo Sr. Senador Gcrvosio do BriHo .l'nssos, nn~a (J~ixnr de 
r:ompm•rJcor (ts so~süos durante algum tempo, 
· ;\ppt•ovado, 

tJtmllt'I'O I> E 72 :2~8$087 AO Mlli!R'l'lmto Doi o\OfiiC.:Uf}I'UilA 

2' discussão' dn pt•oposicão dn Cnmn!'l1 doR DeJml.nrlos, n. lo, 
do 1.!H!l, nnl.nl'iznndo o· l't'oJsir.lonl.n rlno llopuhlicn n alll'it• no 
i\lin/sl.nt•in rln. Agl'ionll.ut•n, lndusl.t•in. o Gommet•oio o owodito 
exl.r·uol'llinnt•io rfll 7~ :2~H$0S7, pat•u, pn!-(nmnnl.o rloJ J'rwnl)ei
lllllfl l.os n sm·v ir;os I' o i l.os no .Tnr·d i ru Ilol.ao iuo du l'llnl.o o nnrro do 
1 O I I, 

Appt'Oynrlo, 
o 

!l' discussiío . dn twoposiuão dn Cnmnl'U r.lns Dllrnl.ndo~. 
n, i, rln 10·1!!, nutor·iznndo n Pt•nsio.lnnl.n rln ltnrnblien. n. o:oneNinr.· 
Jicl)n~n pnt• !lrl dins, eom or•r.lounrlo, n Diogonos (lonoulvrJH Gni-' 

· mnr·nns, nrrxilinr dn usrwipl.n. ria J<:sl.t•ndn rln ]1crr·n Ccntr·nl rto 
Bt·nzil. 

1\n,jnil.nrln, vnu sot.• r.lovolvirlno ti Cnmnr•n. dos Doprtl.nrloso 

3' diHr:ussiio rio pro,iocto do Senado, n. 1G, rto 101.2, aul.o- o 
t•iznndo · n :Prllsidllot.o rln flopublieri rt eonr:odr:ll' um nnno ·da 
Jir:onvn, cnrn ot•drmndo, pal'll trnl.ntnonl.o rio snurlo, ·a· Eugenio 
GrarJn, oondm:f.or.· do ·I• r:lnsso' da lnHrr:elor.·ía· rio Obt•as Contra 
ns Secons. . 

o 

Approvndo, vno .tí Commíssüo rio flodno(Jiío; 

. IAENÇ,\o M OIU!li'I'OS PARA )IA'I'EOIAEA DI.VI!USO!'I 

. 3' dísoussão do pro,iontó rio Senado, n·. 13, rle '·i 012, nnto
ri7.nnclo o P!'o,qidonto drr. Tlopnhliun n concor1or · i.!looviío rio 
rlíN:itos nos mal.rH·jnos; nppnr·olhos n,nnimncs do>~l.ínnrlos:n om
PJ'ezns quo orgnniznrom eom o fim . rio ~sl.~bel~oer· estneõ~s 
zootcohnioas, melhorar os mothodoH dn criacuo, mst.allar· frt
gorificos o « Par:king-Houso:. pnrn n pr'epnrnciío o oxpor·tnr.iío 
de carnes comroladns. . . · 

l\pprovndo, vno á Commissiio rJrJ Rndacciío; 
o 

· O Sr. A. Azeredo (pela , m•demo) ·. requer dispensa da 
jmpross'úo da rorlnccíío fmal que RO acha sobre a mes11, afim 
de entrar · immpdíntnment~ . om discussão, . , ; · , , 
o , cónsultado,. o Senado concede n' dispensa. 
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O· Sr. 3' Secretario· (servindo de .2•) procede á leitura 
do seguinte 

PARI!CER 

N, t50-f9f2 

lledacçriofinal do pro;iecto n. 1:1, de 1912, do Senado, qu.e anto
ri:a a coneader isenção de direitos ao.v · m.a.teriae,ç, f!Jlpa-
1'Clhos e animaes destinados a am.p1•ezas (JWJ estabelecerem., 
e.çtações :ooteclmicas, installarcm arm.a:ens (rioori(ico.ç, 
eclanda o11.tra.Y providencias 

O Congresso Nacional decreta: 
· 1\rt. i.' Fica o Governo autorizado a conceder isenciio do 
rlireitos a todos os materines, apparelhos e nnimnes destinadoR 
nos indivíduos ou emprezns que têm por fim estabelecer es
tnoões zootechnioas, melhorar os methodos de orenoão dos nni
maes de raon pura, construir silos, aperfeicoar os processos 
de alimenflar e engordar o gado, ínstallar armazena frigo
l'ificos e estabelecimentos conhecidos com o denominaclio dn 
«Pncking House~ci para n prepnrncão e exportncão rio cnrnes 
congeladas e pro uctos. oongeneres. · 

Art. 2.' Aos indivíduos ou emprezas favorecidos por esta 
lei não se npplicnm os demais favores concedidos nos impor
tadores de nnimnes pelo regulamento expedido pelo rlacret.o 
n. 7.737, de 16 de dezembro ·de 1009, observadas, porém, Quanto 
:i regulari?.aciio e fiscalizncüo dn importnciio dos nnimaes ns 

. disposicões do mesmo regulamento. pnrn cuJo· fim os prcten

. dentes se dirh::irlio ao Minist.erio da Agricultura, Industria o 
Commeroio, e quanto ao mais. ao dn ·Fn1.enda, de nocilrdo com 
o que prcccít.t\a o decreto n. 8.592, de 8 de marco de !9i1. 

Art. 3.' Revogam-se. as disposições em contrario. 
Snln dns · Commissões, 8 de julho de . 19i2. - Gon::aaa 

'Jauma. - Wal(redo Leal. - Thoma: Acciolu. · 
J\pprovnda, .vne ser remettida á Camnra dos Deputados,. 

· O Sr. Presidente-Está esgotada a ordem do dia. Vou lev:m-
tnr n sessllo. · · 

Desfguo para .ordem do dia da seguinte: 
i• dfscusslio do pro,ieoto do Senado, ·n. 17, de 1912, deter

. minando que os funcoionnrios publioos,. civis · ou militares, 
quando passarem 1\ fnaotlvidnde nlto poderão perceber venci
mentos maiores quo os que· lhes eram nbonados quando 1lm 

· effect.ivo excrolofo do posto ou cargo em que hn.inm sido apo-
scntmdos, jnbilndos on reformados; · 

· Continuncllo dn disoussllo' unioa do véto do prefeito do 
Dfstrfct.o'Federnl, n. i; de 1\lH, 1\ resolucilo do Conselho .Muni
cipal que dispensa o·professor Frnnolsoo dns Cbagns Pereira de 
Oliveira da exigenola da approvaollo de alumuos de sua escola, 



ACTA. EM 9 DE JULHO DI!' f 912 

para lhe ser concedida a gratificação addicional do ultimo quín
quonnio em que exerceu o magisterio, desde a época em·que 
·completou os 25 annos (com parecer cont?•ario da Comissão da 
Constitrtiçrio a Diplomacia) ; . : 

•Discussão unica do vr!to do prefeito do Districlo Federal, 
n. 3, de HH2 ,tí resoluoilo do.Conselho Municipal, que o autori?.n 
11 desapropriar, por utilidade publica, os predios contíguos no 
edil'icio da Escola Normal de Íls. 235 dn rua Marechal Floriano 
Peixoto e 3ü6 da rua de S .. Pedro; neoessarios aos melhoramen
tos do· mesmo proprio municipal, abrindo os cr·editos que pam 
esse fim forem precisos (com. pamcm• (nvora?Jal da Com.m?.ssrio 
df! Cnnstitniçáo a Diplomacia). . .. . . · 

r~evanf.a-so 11 sessão ás .2 horas e .40 minutos,. 

ACTA, EM O DE JULHO DE .1912; . , 

PDilBIDENCIA. DO, 80, J'EIII\1!:11\A CHAVES, 1.; BECDF:~ARI~ 
' , ' ' ' ' I ~ . " . ' • 

A' 1 hora da· tardo, achnm-se presentes os Srs. Forreirn 
Chaves, Araujo G6es, Pedro Borges, .Tonnthas ·Pedrosa, Gabriel 
Salgado; Art.hur Lemos, Mendes de Almeida, Ribeiro Gon
çalves, Raymundo de ·Miranda, Guilherme Campos, Coelho o 
Campos, Bernardino )\fonteiro; Lourenço Baptista, Sá Freire, 
Buono de Paiva, Feliciano Ponna, ·Francisco Glycerio, Brar. 
Abrantes, Gonr.ngtt .Tnyme c Cassiano do Nascimento; (20); 

' Deixam· de· comparecer com causa justificada ··os Srs .. 
Quintirio Bocayi.r:vn,. Candido de Abreu, Silver'io 'Nery, Arth~r 
Lemos, Lauro Sodré, José Euzebio; Urbano· Santos, Gervas10 
Passos, Pires 'Ferreira, Francisco Sá, 'Thomaz Accioly, Tava
res 'do J,yra, Antonio de Souza, ·:eunha Pedrosa, Walfredo Leal, 
•Castro Pinto,. Sigismun'do Gonçalves, Gonçalves Ferreira, 
Ribeiro de Brito, Gomes Ribeiro, Oliveira Valladlío, José Mar
collino Ruy Barbosa, .Luiz Vinnna, Moniz Freire, Joilo Luiz 
:Alves, 'Nilo .Peçanha, Augusto de Vnsconcellos, · Alcindo Gun
nabarn, Bernar.do Monteiro, Alfredo Ellis, Leopoldo de Bulhões, 
:A. 'Azeredo, Metello, Josó Murtinho, Generoso Marques,. Alen
car .Guimarães, Felippe Schmidt' Hercilio · Lrn, Vict.orino 
Monteiro e Pinheiro Machado (41.)'. . · 

' ' - . ' ' ·, ' . I . 

· . .'O Sr. 2• Secretario (servindo de l•)dá.conta do seguinte 
-. ' 

EXPEDIENTE 
' . . . ' ' . ·, • I ; ' ' • . ' . ', ' 

Officio do Sr.· ministro das Relações Exteriores, de 8 
do corrente,. eommunicando haver encaminhado ao Sr. Presi

. dento da Republica a· mensagem com que. o Seriado :participa 
a ·approvaoão dos· diversos actos referentes ao Corpo Diploma-
tioo Brazileiro. . -:- ,Inteirado,. · ' 
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·O ,SJa; ;3' Seoretario .:(sm:vindo ele 2') ·declara que· não ba 
pareoot•cs, . · ' · 

•· 

1

0 Sr.'. P~esidente - Tendo compnrocldo ~penas 20 S~~.' 
~enodot•cs,nilo P.óde ho.ie haver $essilo. 
· DesiimÓ para 'ord1m1 do dia dn sessão seguinte a inesm:í 

j1í marcada, isto .; : · . . . . · . · · · 
·.· .Ú discussilo do projecto do Senado, ~.17, d6 i9f2,·dcter~ 

minando que os funccionnrios publicos, ,civis. ou. milHares, 
quando passarem ú inactividade não poderão perceber venci• 
mentos maiores que os que lhes eram abonados. quando cm 
effcctivo oxercicio do posto ou cargo· cm que ha.iam sido 
aposentados, ;iQ,bilndos ou reformados ; · . 

Conlinunciib da discussiío unica do veto do prefeito do 
· Districto Federal, n.. 1, de i 911, á resoluei!o do Conselho 
1\lunicipal que dispensa o professor prancisco das Chagas 
Poreirn do Oliveira. da exigencià da approvaoüo do nlumnQs 
do sua escola, para lhe ser concedida a grntific11cão addicio~ · 
nnl do ·ultimo quinquennio em que exerceu •o ·magistorio, 
desde :r ilpocn em que completou os. 25 nonos (com parecer 
'cont1·m•io da C01111nissúo de Constituição· C·.· Diplomacia) ; . 

. : .. , .. , r·· ·: . : . ·. .· ·. •:'\ 
.. Discussíio unica do veto do prefeito do Districto Federal, 

n. 3,,,de·10i2, tí resoluciio do Conselho Municiplll' que o: nu-.. 
tr.irilm n· ·desapropriar, ·por utilidade. publica, .os predios: con~ 
tii.mos.·ao edifício da Escoln .. Normnl do ns. 235, da rua Ma
rechal :Fiorinno Peixoto e 366, da rua ·s. ·Pedro, necessarios 
aos melhoramentos do· mesmo proprio. municipal,: abrindo os 
c'redit.os que·pnrn .esse fim .forem precisos· (com :parecer (avo-. 
~àiiel 'da· Commisaiio de Constitllicão c Diplomacia). · · · .·" ·.:· ; · 

.-. ,. • J • • • ' • • <.·. 
1'.' ' .' '· ' .. •;•;' .. 

. ,, ":',.~::·s:Ess.xo.E~ÚODE.TULHO:b:E.tn12 . .... ·,·: ~--<,:~.:,: . .. :· ', ··,_:);·:. ·:.· :.·1·:' ... :>·- ·-.· .... ; ... .': . ,..; , ... ~--·. 
I'RESlnllNCI,\ DO AD. FERREIRA CHAVES; 1• SECRETARIO E AFt,moo 

.. . , ''· . , :aÓES,. 2•. SECREÚÍIÍO .: . . . . . ':' ' : 
i '· ~- ._, ... _. : : . . ' : . . . \ ' ' ' ' ,• ' . -. ' .. ··: • ' 

~.: ~A:,<,('liô~n !ln. t:ird~; pre'sentl\' lll!niero. ieg:il,. ah~e~se ,:á 
~Assuo n. que ~oncm•J•om o Srs .. ForrO!ra:Chnvos . .'\r:nuo. Gues,' 
Pedro, Borges, .Tonat.llns Pcdrolin, 'Gnbriel Salgado,' Ar~hnr Le:.. 
mos, .. ;Inclio .. 'rio, Brazil, . José Euzebio; . Urb~~;no Snnt.o~. 
l\Tondos' •:·do · Alm'oida·, . Ribeiro' '.Goncalves; ·. · P1res Ferrel'
rn,. · F1•nnoisco Sú, Thomaz Accioly,. Tavares .. do Lyrn, 

. Wnlfr~dr.i I.enl.: Sigismundci•'Goricalves, Rnymundo · dfl: 1\Ii
rnndn;.; .Gomos Ribeiro, Guilbormo Camrros, Coelho ·c 
Cnmpos/Oiivoira· Vnllndãó;'Moniz Frliire,,Sil Freire, Bueno de 
Palvn; !:Feliciiano .Ponnn,Ft•anoisco • Glycerio,Braz Abran~e~,Gon~. 
znRír Jnymei.••José Murtinho, ·,Generoso :. Marques, Felippe. 
Sohmidt,•. •Heroilio .. J.uz, ·::Pinheiro . ~lach'ado , e '·Cassiano .do ·Nu~ 
cimento,(S5), · · :•.:.,,.,:,.),,' ·.· ... ,:i·:· ....• ~.·J . 

. •.· 

. ~ 
-.• 

\ 



SÉSSÃQ E~I .li O. DE. JtJLltO ;DEC 101:/. 

• · Deixam do comparecer ·com causa jusLificada , .. os Srs 
QuinLiuo l!ocuyuvu, Cnndido do Abreu, l:iilver•io Nul'y,. ·Lauro 
Sodré Get'l'usio Passos Antonio do Souza Cunha Pcdr·osa 
CasLrÓ l' into, Goncalvos' <l!'orreira, · llibuir·o. do, l!riLo, 'J osti ·~lar~ 
cclliuo, fluy .Barbosa, Luiz Vinnn~1 Bo.rnardino ~lontoÍ!'o, Joiiu 
Luiz Alvos, Lourenco BapListn, l~ilo Pecnnhn, . Augusto ·do 
Vasconcellos, Aluindo Guanabara, Bol'nat•do i\lontciro, Alfl•edo 
Ellis, J,copoldo do Bulhlics, A. Azeredo, 1\lotello, · Alcucat• Gúi~ 
runrãcs o Victorino MonLoiro (!!li). · · · 
·,., , . São.lidas,postas em.discussüo o, sem dcbaLc, appr·ovudus as 
acLas, dn sessão anterior. o.da .l'ouuião de .hontcm ... : · 

•'" (I SÍ' 2' Secretarlo,(~CI'~indo de './•) dá: couta d~:s~0tiinto 
EXPEDIENTE 

,,: ·.Um ofl'icio do Sr: 1• Secrota!'io da Camura dos Dctlutados, 
de .. !J do corrente, rcmettendo a seguinte proposição: · · · . 
. . . " N. U,.... 1912 ; ,,., ··!, 

' '' . ·: ! ' .; :·. I"' . 

. · O· Congresso Nacional x·esolvc: ' ' ' 

: : · · Art. t• As forcas de terra, para o cxorcicio de ' f 913; 
constarão: · . · · · · · · · · ... · 

,.1 -:f.• Dos· officiucs das dii'for·entcs clas~cs ·O. quadros 
ureados pela lei n • ..1.860, do·J~ do jnneil'O de '1008, ·'O• pela. 
n. :!.232, de 6 de janeiro. do 1910. · ·. , 
. ·· .. 1 :!.• Dos. aspirantes a offioial. . . · · .. . • 
· . I 3.• Dos alumnos .das Escolas. Militai•cs •... , .. :. 
·:: . l· 4,• .Do 31.825 praças, comprcllondendo, neste numero 
HJU pl'imoil·os sargenLos nmnnuenscs, destinadas .300. ás com
panhias· rcgiomies do· Acre, Purús c· Juruá o disL!'ibuillns a~ 
restantes pelas diversas unidades ·do Exercito, do·. accu!'do 
com os rospectivos·quadros do offcéLivo mínimo, podendo osso 
.cl'l'~Li\•o sor elevado, no mnximo . nos casos do· mobilizuciio. 

·• • Ar L. 2.• As prucas diJsLinadas •· tis companhias . ,, rcgionaes 
sct•iio obLidas pelo yolunLar·iado nas I, II, III o IV r•o'giücs de 

'inspecção pormnnonto, do ,prcfe~oncia a quaesquer• outras, c 
ns demais poJa fórma · o::tpl•essa' no· nrL. 87 da Constituiciio 
Fedc!'al, sondo .. os contingentes que .os EsLados ·c o. Districl.o 

"~'edcr•l!) devem 1'orncccr.·, proporcionnes 1is rcspcoLivus 1'\lPl'c
. ~enLncocs na Camara dos Deputados no .. Congr•csso Nacronnl. 

J•ar·ngrapho unico. No caso de havct• .~m ,qualquci• Estndu 
'maior•. nu moro ·de ·volúnLa1:ios cjuc· o· contingente· podido; pro
.,:edcr-so-ha como detormma o arL. 187·do .I•cgulnmcnto quu 
baixou· com o dccrcLo·,n. 6.947; do 8 do maio ·de:.1908: 

. . .. Al'L. a.•:.Na .vigcncia ·desta lei, fica··o.·.Governo' nutor·izndo 
a convocar pnm os por iodos· do manobras, nos Estudos e no 
DisLricto Federal, ntó 20;000 l'esorvistas ··de primoirn .linhn . 

. J 1.• Os r·csetovistas, convocados gozarão .dos.favor•os con
ccaidos aos· sorto~dos :pclo.:ai:L. Gi>. dn'~/oitada ·.lei· .n:.' 1.860, 
sondo-lhes fornecrdo. ·pol' ·· cmprosLtmo ·c pura us Jllanobt•ns,. o 
ncoessnrio fardamento.'' ".,,., · · '· ".:. •·' · •·· "·'''"' "" 
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'" 
§ 2.• Findas estas'' manobràs, t•eceberão om dlnhéirb,: de 

uma s6 voz, além da . irnpor'Lancia 'dos meios · de transporte, 
tantas meias etapas quantos ·r orem· os ·dias de·, viagem ·sem 
ulimentaç'ão á custa do Estado. · . · · · · · . · : 
· · · At{ (• Fióa tamheni 6 Govet·no · aútorizaâó · a adrnHLir 

nos. arsena·es o fabricas até . 200 aprendizes , nrtificos, · do 
aocOrdo com· as condições e: obrigações . consignadás no regu- · 
lamento 'das companhias .de. aprendi~es .militar•es; · ., 

Camara. ,dos Deputados, O de julho de 1012.' ;_ Saúinu 
Ban•oso Junio,1·, ptesidrmte.- Antonio Simeão dos Santos 
Leal, 1• secretario. -Raul. de Moraes. Veiga, 2• .. secretario, 
-A' Commissão de Marinha e ·Guerra. · · · • · · · 

Outro. do mesmo senhor, de igual ·data, ccmmunicnndo n'ão 
ter podido aquella Camara. dar o seu .assentimento ás emen
das do Senado· á rrroposicão cjue estabelece .us bases ·Para a 
reorganização do Ensino Militar. -, A' Commissão de Ma-

. rinha e Guerra. . . 
Telegramma dos Srs·. Dr.· Demetrio Simões e outros, 

convidando o Senado a se fazer representar na sessão cívica, 
a realizar-se, hoje, iO, ás 8 horas da. noite, no ·edificio do 
Gremio Republicano Portuguez, em bomenagem á · memoria 
do Sr. ·José 1\farianno. - Inteirado. · . ; .. . ' 

. ·Requerimento do enge11heiro civil Osclu'l'cixcira · Guima
r•ães, · solicitando para si • ou empreza que organizar . a icon'
cessão por 00 annos, sem garantia ·de juros ou subvenciió· 
kilometrica, para a· construcoão de uma esLrada de:.ferro. de 
bitola de um metr•o, que, partindo·do porto· Quinze ae Novem-

. bro,, ou outro mais conveniente do Rio Parmiá; no Estado 
de· Matto ·Grosso, ·vá ao porto Murtinho, no Rio Paraguay e 
dando: outras· providencias. - 'A's· Commi~sões · de . Obras Pu-. 
blicas :e Empt·ezas Privilegiadas e do FinanÇas. · .. 

\ . ' ' . 

· •o .. :sj., 3• Secretario (servindo de 2•) proced~ á Ie~tura , 
dos :seguintes . · , · · . ., , 

' ' . .. ' :•. . . ",. . . . ., 

.. 
. ., 
'' 

PÃRBOEREB 
. 

· N, t5i ....:. i9i2 
~ ' ' . ' ... 

Redacção final do p1•ojecto n. 5, de 1912, do Senado, que con·-
cedc ,amn·istia aos implicados nas revoltas do Batalhllo 

·Naval· e .navios .da esquadra, occorridas nesta Capital, em 
.. dezembro de 1910, c· dando outras providencias. · 

' . . . ' 
" . ' 

O .Congresso Nacional decreta : · 
. ·. Art. ·L • E' concedida ·a amnistia ·. aos . Implicados nas 

revoltas do Batalhiio Naval: e navios da' esquadra, occorridas. 
no porto desta Capital, em dezembro de. ·iOiO.: .. · 



SESSÃO EM 10 DE JULHO DE i 012 

Paragra.pho unioo. Ficam tambem amnistiados os c1v1S 
e militares que se envolveram nos acontecimentos que se 
deram em Manáos, capital do Estado do Amazonas, em 8 de 
outubro de ·1910. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 10 de julho de HH2. - Gon:aqa 

Jaume. - Walfredo Leal. - Thoma: .Accioll/. 

Fioa sobre a mesa, para ser discutido na sessiio seguinte, 
depois de publicado no Diario do Co'll{lresso. · · 

N. 152- 1912 

Redacção final do p1•ojecto n. 16, de 1912, do Senado que 
autoriza a concessão de um anno de licença, com ordenado, 
ao. conducto1• da Inspectoria de Obras Contra as Seccll3. 
E1tuenio Graça. · 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unieo. E' o Presidente da Republica autorizado a 

conceder um anno de lícença, com ordenado, a Eugenio Graça, 
conductor de i • classe da Inspectoria de Obras Contra as 
Seccas, para tratar de sua saude onde lhe convier ; revo
gadas as disposições em contrario. · · . . . 

Sala das ·Commissões, 10 de julho de 1912. - Wal(retlo 
Leal. - Gon:aga Jaumc. - Thomaz Acciollf. 

Fica sobre a mesa para ser discutido na 8Cssão seguinte, 
depois de publicado no Dim•io do Conaresso. ' · 

O Sr. Raymundo de Miranda-Sr. Presidente, a viação 
geral· da· Republica é assunJpto que reclama acurado estudo 
e cuidado da parte dos altos poderes da Nacão, cada um na 
uspbera das suas attribuições-o Poder Legislativo e o Podo~ 
Executivo; esses cuidados devem· ser tanto mais demorados 
quando se referem a estradas de penetração que implicam a 
defesa nacional, e estão relacionados oom a viação geral da 
Hepublica, a que já me referi. 

. Nessas condições, acabo de verificar que existe uma ano
malia entre duas leis vigentes-a lei· n. 2.544, de 4 de janeiro 
de i9i2, que orca a despeza geral da Republica, e a lei 
11. 2.543 A, de 5 de ,janeiro tambem deste anno, geralmente co-
nhecida 11ela lei da borracha. . · · . ·. .. 

Nilo me insurjo contra esta lei que ·conside1·o, no 'seu con
junto, . beneficiadora do norte da Republica, que· tiio pouco 
tem sido attendido relativamente aos melhoramentos de que. 
oareoe. · . . . . .. . .· 

Nüo serei ou jamais um representante' do Norte, que ve.,. 
nba ú tribuna do Senado,. atacar ·ou .procurar prejudicar uma 
lei que beneficia um dos nossos mtus importantes prcductos 
de eXP,ortacilo.. ~ · ... · · · ·· · 
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· · ·~.linha. questão slmplósmontc ·restringe-se· :i mataria que' 
tlir. J'll~PeiLo immcdiaf.o com a dcl'e~a do puiz, aliás patriotica
uJUnf.u ·I'I.Wimnuc.lu:cJWS ·:lluidndos do Congresso N:~ciontil, pelo 
St•, Presidente du nopublica, cm sua ultima .m·onsagom. · · 

Infolízmonto, ó notavel que pouco so tem· punsndo o mm1os 
su lia Jogislndo n J'cspoilo da do!csa.IOncionnl. Precisamos tt·atar 
disto'· · · · '. ' · · · · · · · · · · · · · ·. I' · · · ,· 

Diz o urf .. il2, n. XIX, da lei n. 23ü, de ·10Ú, em :vigor; 
e:r.-:vi,do nt·L. 38, n. 11J,dn·fei n. 2.5·H, do 1 do janeiro do ~!lf:!: 
~mca o Govemo nuLor:izndo n ·abrir os. necossarios :'m•cditos 
para mandar fli'O!Íedor aos estudos para os prolongamentos da 
Estradtt do Fcl'J'O Central do B1·azil até á llidnde de Del•ím no 
Purú, ligando u Capital: da· nopublica ·:10 vnlle do Amnwnns~. 

Nuda ha mais patriotico nem mais digno dos noijso~ ap-
plau~os.,.. .. ,. ·' ,:·.··''· , , 
. li. lui uc ,janeiro de 1!H2, n: 2.543 A, esti\Luo· no sou 
ad. a•, u. · 3, entt•o outros 1Jene1'icios, inclusive o transporte da 
IJorL'achn . o congencros: · · · ·' ' . · : . 

• :. (Construccüo do um~ ustt•adn do fei'l'O partindo cfc 
llelóm, !•ará, .o ligando-se á' rêdo· do' vini;ão 'fet·rolt om· Pi
rupot·a, uo ·Estado .. do lllinns Goracs ·o cm · Coroatú, no Estado 
do J\Iat·anhíio, com· os rnmaes neeessarios 1í. Iigncão dos ·pontos 
iniciues, ou tut•minaos da navogaoüo . dos rios 'Arnguaya, 'l'o
c:anti~s •. Parnnhyba ·o S. :b'rnncisco. A estrada scrú eonstruidu., 
poJo regnncn. da lei u. :1.:12ü,, <!o :1.3 de. dezembro ,de. 1003, o ar-· 

·rcududa med111nto conout·roncm nublica,, . . · .. . · 
· ' '·''Evidontmnento estas duns. lei~ silo· ·contt-ndictorias; umn. 
flosfar. o quo n outra· ostntue. A lo i, 1mja· execução se: noltn sob 

· 11 :nicada. do Ministcrio. da Agricultura, que Lrntn da. borracha, 
invade as nLLribui~õcs·essoncincs do Ministerio ~~~ Viacã.o, por~. 
quanto niio se pódo eomprehonder que umtt cs,trndn de forro · 
(!UO faz parto da viacüo ·geral dn I\opublica; C[ue,·rl umn..esLral.fa 
do''J'en·o esLrutoi;iou, .do'ponotrucüo, que Jigu n:Cupital dn Uepu
bliua, ~o ,!.fio ~mbidonucto v~lll.o dt! AmaZOJ!aS, ~steja sub\)rdj-

. uada a dtreccao de outro. mmtstei'JO que nuo sc,Ja o• da. Vwcuo 
u ,.,QUil se,ia desloondn dos seus fins· pal'll trunsformnr~so. cm 
trnnspoJ•te do productos. · .. · .. , . . . · • . . . . · . ·· ·.. . ·. · · · 1 · '• ·Não .se podem deprehonder outros conceitos da leitura llns · · 
i:liS[JOsicõos da· lo i.' · · . · ·. . , , . · . . .. : · .. ·' ... · · 

, ;, "Nestas condicücs, S!'· , Pt•esidente',.nüo quoro ;fazer. cn!Jednl, 
uo:momunl.o, da· neooss1dndo que temos. nctuulmentc ·de ·alf.e
rnr'o'plano do .vincíío goralda.l\opubliun, porque:.todo elle obo~ 
doo lO. .' uo · Ci•itcl'io ·· i:Jo: conduzi!·. do Interior .para; o Atlnnti•o 
qutindó os 'l·elacões 'ilo I'nr1\ o do .·Amnzonns :não .o rum, cont.i" 
nundas o quasi frequentes com a Europa; ,podendo dtzcr-so 
nu.ismo 'quo esses .dous Estados não ,tuom. quasi.rclncões oom
merciuus com· o T\io 'do. Janeiro, o que ns suas: oommunicncücs 

· · eom,•n' Cnpitnl dn nupublicn (nilo ó pi;ociso que ou mo dê,ao 
trabalho do. demonstrai-o) .são exoossivamento.domoradas o m
i.•imv!!nient~s. no pnsso · quo .volvorílo us. rolucõos desses grun~os· . 

. E:~l.n:do!;!.'ici:Jm :n Cf?nRI.i·.üuoiío dçss~ ostt•udil.. d,!l ferro,· sob. 11 ·Lu
~·Jsdtccao ·do 1\lllusLot•Jo dtt' VJucao, porque 11s oom!lluntcncu~s~ 

... 
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i:la Capital ila llopulllicu. com· o o:.:Lroino Norte durarão· uo rna-
ximo uns quatro· dias. · 

. Não sabemos 'o que por uhi podorú · appar•ecer o· niio !IO
demos estar subordinando a defesa nacional á líttcra,•ia dc{c;·a 
uul•icola, que pódo ser perfeitamente nttendidn pelas ost!'lldaH 
ustrategícns sob a direccão do Ministerio da- Viação, o quo não 
impede, o, transpol'lo· dos productos do Norte-para o Sul c do 
Sul para o Norte, . . · · ·. . 

· Uma· logislacão ospocinl, ·como se 'pretendo, eiltregamlo a 
particulares, que ·amanhã não saberemos quaes ·possam ~er·, 
uossos elementos; -tnes· como as estradas da nossa viacão gemi, 
estradas. estrntegicns; de· penetr·açiio o do defesa nacional,' ú a 
maior• imprevidencia, o maior impatl•iotismo. E'· um ·caso quu 
·precisa• ser resolvido. · . . 
· Não· preciso me. dllmornr cru outras uonsidemcõcH ·:a res

peito dn inconveniencia. que . pnt"a o serviço . publico· msultu 
dQsllt confusão de nttribuiçõos entre divoi·sos , ministoriós,. pm·~ 
mitLindo n invasão de um ministerio no· outr•o, muito pr·mci
palmontu om pontos tão dulicados,. o esta nnarohia ú· evidente, 
dispunsa: quaesquer commontnrios c demonstrações. · •· 

'O mou .intuito. é ooncorrm• pura que cesse tal inconvoni
onchL c so.restnbeluca, ao menos, na linhn principal destu cs
Lradu.-'da viacão geral da. Republica, um. cr.iterio. susuro, sem 
mais delongas, som mais confusões. E' por~ isso quo submctlo 
í1 considoracüo ·do Senado um projecto de. Joi ·. rostubolucondo 
intogmlmonto a disposição du lei do orcnmonto. vigente, resti
tuindo assim no nrinist~rio da_ 'Viacüo ao monos uma.par·to ·.du
ituilio ·que n1io pódo do1:.:nr· de. lho. pertouccr,. a monos. qu·u JJ!'c
tonda l'ruw,r desappm•ecor pouco a. pouco este doPIU'tamento da 
udministraciio publica.· ' · . . . . . .,_ · . 

. . ·As providencias IÔgislativas · indisponsavei~ o· inadinvcis 
. COlll!'a 11 balbul'dia que 11 mal interpretada 'da{ CSU aorico!a VIIC 
provocando na vida politica da Nação, 1'icam.,consubstuncia
·dns;pot"Orn, nas'disposlcões soguintes'do projecto:,. , · .. · .. 

· Art. 1." .A estrada do forra a. que se referem o urt. :.12,. 
.u;. XIX,- da lei n, 2.35U, do 31. do dczombr·o do :1910, corJJ'orúw 
o-nrt; 38 da lei n. 2.ü4~, d~ 4 doJanc,iro do 1012; o 111'1. O.•, 
u. III, daloi•n. 2.ã43 A,_do,ã de jnnoir·o·do :1012, sor1l cousidc
radu; nos termos da. citada· lei· n; 2';544, urt. 38, como pro
longamento da _Estrada de PcrJ'O Central do BJ•azil, o, incorpo .. 
I·udn ·á mesma estr•ada, ficando •o''Govo!•ho' nutoioiz!ldo'·allbrir os 

· c!'cditos nccossal'ios .ou, a t'e.lll.izar~ os· oporucões .do· credito pt·c
oisas para a sua const1:ucciio. , · . ··. · . . ' .. , , : . ' ; ; , ·,o ; ... , • 

· Art; 2.•-A estrada .. a quu,so t•ofer·u o n~tJgo .. nutet'JOl' l1gurl& 
:~·Capital Federal no·,vallc .do, Amazonas,. par~indo. do por·to·.do 

'DilMm· do Par;\ c lignndo~so, í1 !'tido. geral de. viacíio fut·ren 
. 'IJil(.Pil•aporn,· uo·.Eslltdo .do :Minas Gcraes,,_o -oin Cat:oatú, no 
·Estado 'do' l\Iaranllüo, :com· os ramnc)l nocossarios ú'lignçüo, :dos 

. ::pontos .iniiJines' ou 'termimios de navegação' ,dos ,rios .Araguaya, 
''focnntins; · 'Parltallybti o S; FJ•ntwisco; A.'respcc~iva, ,consiJ',U:-
. Yol. lU . . ,. .•. .. . . . . S 
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ccíio ... será iniciada na linha principal, simultaneamente, em 
Pirapora e Belém, 

Art. 3,• Revogam-se a segunda pa1·te. do n. UI, ll!'L; li", da 
lei n·; 2. 543 A, de· 5 de janeiro de 1912,. e .mais. diSposições 
em·'contrario. · ·., ' · . .· . · .. · · · . · 

· Em · synthese,. o simples cotejo. dessas. disposições basta 
pai·a provar · qu~· ,ellas siio oont1•adictorias. e que uma· desfaz o 
que a· outra estatUe. 'Incontestavel é que a exeouoiio .da lei so
bre o beneficiamtintq da bor1•acba ·invade attrlbuiçõQS essenciaes 
do Ministerlo da'Viacão e aggrava-se mais ainda quando .pre- · 
tende· construir estradas de que faz 'parte o plano de viaciio · 
geral do paiz, tal como essa de que. tratam as.leis ns. 2.544· e 
2.5~SA;de.1912.·· . ' .··,' . . . . . . 

· ~'Sem pretender discutir a necessidade qu11 ~~Xis te de alterar 
o plano de viação, mostro o ·inconveniente de entregar-se 
a particulares· a ·construccão 'dessas estradas, atteiidendo-se' ao 
seu valor estrategico e· ú impossibilidade de se, garantir a sua 
posse, mais tarde, a pessoas que zelem pela integridade de 
nossa .Patria. · · · 

Para esses·servioos convém uma legislacão.especial o cui
dadosa, . attendendo-se sempre ·a quq essas estradas de ·peno
traciio são- todas de valor estrátegico, importam· na defesa na
cional . e, portanto, a um só ministerio devem estal' · sujeitas, 
e este niio pódo ser outro ainiio o Ministe:r!o da Viação. . · · 

· .E', preciso. que ·permaneçam· bom accentuados. os limites 
das attribuicões dos ministerios o mais necessario 6 tambem 
que as leis não sejam alteradas pelos regulamentos e, mais 
ainda; quo esses regulamentos não prejudiquem os proprios 
melhoramentos de que cogitam, occasionandó confllctos de. ju-
z•isdicclio e outras dilaoões de servicos. . · · 

· Envio. á Mesa ·o meu projecto, aguardando oocasiiio · op
portunli para demonstrar as militas razões de ordem publica · 
,Que tive para assim. proceder. (Muito bem; muito bem.) · 

Vem 'á Mesa; ií lido·. e fica. preenchendo o triduo regi-· 
menta.~· o. seguinte · . . · · 

. ' .... _, 

PIIOJ'BCTO 
. ,· 

. :N;: 22- t9i2 

.. o 'Coni!Tosso Nalllonaldeoi'eta·: ·· · · · 
. .~i. :L· A estrada. de ferro .a que se referem O. art. 32,. 
ll.• XIX, da lei n. 2,356,.de,31·de dezembro de 191:1, conforme 
o art •. 38; da lei n. 2;·54-l;.de 4 de janeiro de 1912, e art. ~·. 
n;, m, .da lei n .. 2.543 A, de 5. de janeiro de 1912, será· consl:
derada,•:nos termos da·oltada lei n;· 2;544,· art. 38, ilomo prolon- · 

· gamento· da Estrada de Ferro Central do -Brazil e incorporada 
á mesma-estrada, ficando o· Governo.autorizado a abrir os ore'
dltos necessarios ou .realizar as operaol!es . de credito precisas 
P.•~ nua oonatruoolo. .... . .. · ... , . 

\ 

•J 

'" ~· ,' 

........ 
"1" .. ' 

• 

' . 

... ' 



SllSSÃO EM <1.0 DE JULHO DE 1912 · m 
, :Af't. 2. o ·A estrada a que se· refere o at·tig.o antez•ior ligará 

a Capttal Federal ~o valle do Amazonas, partmdo do porto do 
Belém do Pará e hgando-se á rêde geral de viaçlio ferrea em 
Pirapora, no ·Estado de Minas Geraes, e em Coroat.á no Estado 
do Maranhão, ()Om os z•nmaes necessarios á ligação 'dos pontos 
inici!les :Jlu terminaes de navel)'aciio dos rios .IAraguaya; To
canti!JB1 }'arnahy~a e S.~ F~anc1s~o. A respectiva cons~rucclío 
~orá ·m!Ciada na linha pz•meipnl, Simultaneamente, em P1rapora 
e Belém; •· · · · · · 

Art .. 3. o ·Revogam-se a ~egunda parte do n. III, art. 6°, da 
lei n. 2.543 A, de 5 de janeiro de 1912, e mais disposições em 
contrario.: · · · . 

Sála ·das· sessões, 10 ·de julho de 1912;- Ra11mundo de. 
Miranda.. . . ' .. 

ó Sr. Oliveira Valladià - Sr. Presidente, venho commu
nicar ao Senado que a Commisslío por V. Ex. nomeada para 
apresentar ao illustre Sr: 1\linisti·o da Republica Argentina, Sr. · 
General Julio Roca,· as congratulações do Senado ·pela :data · 
de hontcm, desempenhou-se. de. sua hom·osa incumbencia, apre
sentando niío só essas congratulações, com!J.,O voto ,que o. Se
nado faz para que perdurem cada vez ma1s estreitos os laços 
de cordial aniisade, que unem as duas Nações amigas. · 

> > 

o: Sr. Sá Freire ·- Sr. Presidente, estando em est~cios da 
Commissiío especial o.projecto sobre o Codigo Civil, lembrei-me. 
de. solicitar do Senado a publicaciio do trabalho do nosso· sau
dosissimo amigo Sr. Germano Hasslocher, que com grande 
orudicão tratou do deferimento da heranca no caso de successão . 
ab intestato. · · · , 

O Senado já conhecei n minh~ opiniiio a respeito deáte mo,. 
mentoso assumpto; entretanto, como se trata de um trabalho 
som duvida alguma notavel, rogo •a V. Ex. consultar o Senado, 
si consente que este mesmo trabalho seja publicado no Diario 
do Congresso. . · · · · 

Era· tanto quanto queria dizer. .,. ' 
· Approvado. · · · ·· i •: ' ~ ' ...._ ') 

... O Sr. Arthur Lemos ( •) -Sr. Presidente, h a ílias já trazia 
OLt o intuito. de sntisfazet• n . espoctativa do nobre Senador por 
S. Paulo, transmittindo-lhe as informações· que julgou neces"' 
snrias para bem avaliar do procedimento do Governo na aber
tura de um m·edito de 8.000:000$, para os trabalhos prelimi
nares da· systematica· pt•otecciio.·.á borracha nacional. ' · ' · · · 

Ante-h.ontem fui impedido ·de fazei-o por'so haver esgo
tado a hora do expediente; hontem esta Casa nilo ftinccionou ' 
po.r falta ~e, numero. Eis~me hoje, no dese.mpenho da: minha.· . ,. 
missão. . . .. . . . : , , · · . . . , ... · · ·: 

','" ' ... " . .• '· . .. .. 
> > 

o > 

(*) Eato dl.tillLU'IlO nüo foi rovlxto vulo GI'U;loL'• 
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· · ~\rites, porém, . de 'dnr~!Íw •. comeco' nila· i·esistô: ii. timtacão 
de cspond~t· brevíssimas considcracões· '8obre. o · disi:ui•so intro
ducMvo do projecto ·que acaba de apresentat· á doliberacão da 
Gnsa, o 'meu nobt·o amigo Senador pot·· A\agoas. · . . . · · · .. · . 

',.·'E permitta~mo o Senado esta \igeii·a•divagaciio ·ou br~ve 
. desvio; que me .impõem certos dcvc1·es oriundos. da minlul"i'un

ccãc' de 1\olatot•, o anno passado;"no· seio da:Commissiio do Fi
uancús, de un1 projecto do lei partido da Commissiio .do, Obra~ 

.. Publicas desta Casa, sobro a Estrada de !cerro que, cm ,conti-
• 1luacão tí•Ccntral do Br;nil,·dove ligai• Belómdo;l)artí a. Pira-
po[·u···,···· .. · .... :, ·, .. : .· .. ,.... . , ..... . • •.. · •. , '. ' .. '·'· .. ' .,.,. ·.; .·.1;, ••. ;:. o '• 

Por esse proJecto, acmolhante estrada sorta consL!'Ulda )lO!' 
particular. c a e li c arrendada. Nessa conformidade :foi tambem 
o laborado o' 'meu . pa1·ocer dentro da. Commissão , do · Fiilança.s. 
O que hoje Jlretendc o nobre SenadO!' pol' S. Paulo ó ·que; no 
envez, essa estrada seja construída directamente pela publicu. 
administracãô. . . · · · . · · · · · .· · . . . · ·:: " . 
. . o sn:. FR.INCISCO G!.YCI~Íuo. ,-. Pordiío; PlÍrece.me !JUO 

·~. Ex .. so referiu ao Senador por .. s. Paulo. .·. :. • · · 
' . . ' ' ' '. ;' ' '·.. ' ' ... 

. · O Sn. Amuun LgMos -'- Foi equivoco, peco desculpa. Eu 
,lllC '!·eforia aonobt•o. Senador por. A lagOas. · . · : .· ·. . · 
. o Sn. FnÁNCJSCo' GLYCEUJO- Na confusã~ do havia Ilada 

.. eoniio de hotn·oso pnra mim ; mas ó que eu nem tive essa opi-
-ltião~- .: < .• -.. _. ·· · ... ·. :_ ·-.·-.:~;·· . . ·. · 
. . . . O Sn. AaTxwn.· L~ios ....,.. O sou projecto co~Lrat:Í~ ~~in· 
· CIPIOS assentes. no pensamento dCI Governo · · da· Rcpubhca. 
Eu. lembro. que· .i (I cncampa~os · est1;adas. de ferro para 2m sç
;;uida arrcndal~as, c· esta 1'c1 uma das melhores· operacocs ft
nnncoiJ•as o economícas a que se ha procedido· ultimamente no 

. ·nosso·.paiz sobretudo .por se attendcr .ii circumstancia:noto-
1' ia do· que fallcccm ·Ii nossa administração, . como em geral tí 

. administ!•aoiío do .;qualquer. paiz, aquellas · condicõcs. de . zelo, 1 

. · d~ economia;· de 'interesso,. que. ao Jlarticulal'· assistem, assegu-
. l'a.ndo (I gost~o pl'ivadn o feliz desempenho de obr~s d.o.;semc-
lhantc mugmtudo, . : . '> .. ·. .. .. , • . .... , . · 
· · 'f.al parece sct• o l'im pt•ocipuo' visado pelo, .nobre Senador 

'1101' Alugôns, embora appnrontemento subordinado ao .quo so 
·<!no ufigum: .s!lcundari•o, do evitat· uma coliisão, uma .inco-
··het•onciu, um ohoguo, entt·o duns lei~ ordina1'

1
ins dodn!ls~ot pai~. 11, 

.· -uma .do dozcmbt•o .do 1\lli; C:l!-V'I d1t qun . a a m1ms racao 
. llUblicn, pelo 1\!in.istot•io dn; Vin~iio, .ficou incumbida do. pro • 

• . codot•, uos. estudos nocessar1os .pm•a .. a coustruco!lo.' da .Estrada 
do l!'cl'l'o de Pil'ilporn a .Belém, e a outra;' a loi chamada de 
Jn•otocciío 1í bol'J'aolln1 quo mandou· con~tr)lir er;sa estrada nos 
·tor•mos goraos do··purocor que elnboreJ,.,tsto o, para se1· OP· 
]lOI'LUllamonte Ul'l'elldudn JlOl', CO!lOU1'1'01lOill publica.· ' 
.. :.Nüo hn hiochei•onoiu, nilo ·1m contmdic~ão, niio h a choque 

t.lo ospocio ulguma entro as ditas leis. . . '' · 
Quo l.oom os estudos com u . construccii.o da. estrada '! 01:1 

o~t\)t.IOR JlOdom u d(\vcm sot· feitos P.cln administração a ,qu~ 
mu1s du po1•to ol~t mtei'OSslt, . , . , .• · . 1 

0 ~-· 'o• o• O ••, o•M'\ , ••, • " .... ,, .. 
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· ' Hnvcrin com certezn inconveniente em confinl-os no pnr-
ticulm· interessado em O:ugmentnr, por· nxcmplo, o percurso 

. dn estrada, em i'azel-n pnssnt• por zonas menos convenientes. 
. ; Assim nado.. mais natural do .que reservar-se o Governo 
os estudos· preliminares de umn via ferroa tal n construir, 
confiando todnvin sun consf.ruccão n um particular, o nrren-
rlnndo-n rJm ·seguida. · · . · 

. nesta apenas umn qucsl.iio n ·examinar. 
. , POI' qual Ministcrio devem correr os servicog · relativos 
Íl const.t•uccão da qucst.ionndn estrada ? . ·. . . . 
.. ·. Pelo Minist.erio dn Vinciío ?· Pelo Minislerio da Agricul-
tum ? · · . . · · · 

Pelo lfünislcrio dn Vincii.o, (I o que logo parece, pois rtue 
.de vinciio, se trata, como obser~0\1· o nobre Senador por Ala
gõns; cogtta-so de uma ferro-v1a complemontnr do plano go-
l'n I de vinciio d11 Uepublicn. · . · . ; · . 

. PoJo 1\linistorio da Agricultura, dir-se-hn, por outro Indo, 
pois do agricultura se trata igualmente: esta estrada desti
na-se a ser um escoadouro dos nossos producl.os ngricolns' e, em 
gr•ande parte, dl1 producciio da borrncha do norte do paiz, e poig 

.rl natural que se integro no plano t::Cl'DI do prolecr.uo :a 
/i.r.1Jr.a' b7•asilicnsis.. • · ·· · · . • 
· · O SR. MENDES DE Ar.~lliDA - O mgulnmento não rotirou 

. do i\Iinistcrio dl1 Viaciio a fiscalizaciio, · · · 
· · · · O SR, ARTHUR LEMO A-· · · ••• eu ncorescento, por6m, Qllll o 

l'nci.Í> do l'i[rurar em uma lei .reJ'ereni:lncln pelo i\linistJ•o da Agri
rm!Lurl1· semelhante obra, nüo signi1'ic11 servicos que n ella so 

' prendem, escapam á. compctencin do i\linisterio da Vincão. E o 
: ·regulamento da· dita lei, clnramento a attribue ·a osso minis~ 

t.ot io. E uma questão do plano geral, uma questão do con,juncto, 
f)UO não se deveria fracc10n11r· ness11 CU!'Ylhmil1 extera11 da. con
iccciio. de umn lei por motivos pouco relovnnl.c~. como ncnbo de 
demonstrar: . · · · . · · . 
· O ·sR .. l!lli\Cl!.IO Luz-Penso que os dous pro,jccLo~ dnvem 
figurar sepn'l.'adamente. . . .. . . , 
. :. O Sn. Awwun LEMOS""7E' um11 questão do modus tacicnd.i, 
quo' não altera a substancia dn causa, . · · · · · ·' 
· ' O.Sn. HERCIL!O Luz- E' preciso'sllbor-sc U. qunl déparla· 

m!lnto devo ser. elle encaminhado pam o ol'feito dn sanccúo. 
, · ' :O SR: ·AnTHUR L1mos-O que 1111· do' nodal .na guest.iío, é 

,.. . o systcma' de ci>nstrucciio, se pordirecta'ndministrncao·do Go
''erno, se confind11 a ineumbencia num particular.:Isso é tudo., 

.. . , Que ·poderia. eu ncc~escentnr ao que ,iá snlieis ·dos incon-
vonient~s largamente, verificados, nn ndministracão dn: Estrndn 
do Ferro- Central do Brazil, paio da(kit crescente qüe essn via 

· f~rren representa na nos~a economia'! Seria .curial que aggra
vnssemos a sua situncão juntnndo~Jhe novos onus? · 

o Sn.l\IÊNDES DE ALl'lriliDA-A questão 6 outra: 
' -· ' . -' . . 

.. O SR; PmEs FEIIREIIIA-A competencia do direotor dessa 
Estrada é notavel. · · . · , · · . : · · · 

' 
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O SR. AwrHun f.,EMos-Sou o primeiro· a fazer .iusLicn nos 
meritos superiores do Dr. Frontin. ·.Tá neste recinto levantei 

·'(:lor mais· de uma ve1. n minha· voz desautorizada (nd.o apoia
dos) em abono dos seus credítos profissionáos · e de 'ndmi-
. rilstrador. . . . . , , 

0 SR, MENDES Dll AT.MlliDA-Tsso estn fóra .. de questtío. · 
o Sn. AnTHun r .. É:Mos-..:.nefiro-me no facto da ndminist.rn

cllo em si, ao numero excessivo, como ·é de todos sabido .. do 
pessoal dessa Est.radn, no· facto·· da gest.lío directamente feita 
pelo Governo, com Inconvenientes, e· que se não assignnlnm só
mente enl.m · n6s, no is f.nmbem o observamos em Franca e em 
outros palzcs da Europa, onde, alills, a ·compclcnoin JlrOfi~sio
nnl ó muito mais nbundnntc do que no Brnzil. 

' J ' ' , • • • • ,' I , , • • .' • ' I , , r•·' 

O Sn. FllANOTBilo Gr.YaERro-Ha excepcões. . .. .... 
O Sn. AnTIWÍt T .. EMos-Rarlssimas. · ' 
0 SR. FRANCISCO Gr,YCER!o-A regra, na Allemanha, é a 

ndmlnist.rnr,ilo polo .Estnilo, e admiravelmente feita. ·_ 
i O Sn. AnTirun LRMos-Nlio me quero embrenhar J)or ·esse 

terreno tlio complexo e que me afastaria longamente dnqnolle 
que· tenho de trilhar neste momento. . · .. . '. . · 

Devo prestar 110 meu· nobre nmlgo, Sr. Senador por Siío 
•Paulo, ns informações do que S. Ex. cogitou em o seu primeiro 
discurso, m•onunciado nos la Casa', sobre o credito de 8.000:000$ 

· abert,o pelo Governo, pnrn oa serviços preliminares á prot.ecciio n borraohn,' ' . . . . ' . 
. . -Refiro-me .no primeiro discurso de S. Ex., porqu" enéon
t.rei fundnmenf,al d1vergencin entre elle e o segundo, ante~hon

'tem proferido, sobre n 'ext.ensiío dns informacões que lhe tenho 
llU de fornecer. · . . · : 

Dign-so de passagem QUO niío de meu alvitre. não por ini- ' 
oiativn espontnnoa do tiio obscmo representante; mas por lem
hrnnca ou suggesUio, que muito me onptivn, do proprio Sena
do!' por S. Pnulo tl que voem no Senado, por tal org1io; essM m-
for.maoões. · · . . . . . . . . ·. · . · · 

Quando S. Ex. ob,lurgavn, nesta Çasn; o Governo por haver 
nbert.o o referido credito.... t ·· · 

, O Sn. FnANmsoo Gr.YCllmo-Por tentar nbril-o: ', 
· O Sn. ARTHUR T.RMos - · .. ."ou por tentar .Ílbríl-o,. ;como' 

~mendn OOftl propriedade o nobre Senador, S. Ex. dizia. que o 
Governo 11!1'1!1 no RiJntido. do abrir o credito sem -ter. provnvel- · 
ll'!ente, )ll'poodido n ostndos preliminares Qtle ,justificassem ·o 
~lspnntho de f,fio avultada flUantia. : · · · · · · 
· Tnterrompi a S. :mx; para dizer que naturalmente o 'Go-

. ·varno havin· feif,o fiASns estudos e que si se tratava de informn.-
ci5es~ nrovnvelmente o .Poder Exeoutivo as. daria. ' · ' 

Observou R . . Ex. que esoerava taes informncl'les··e que po
deria ser eu ·o orgão transmissor da palavra do Governo .. · . ·, 

Aooettei o enoargo a proourel logo ouvir o Gov~rno .. obti.vo 
inforll)~Q!Ies . OÇI)llnletas,. tenho-as1 coromigo. e' -estava disQ~sto 
~ tornep~j-ns 11 S. :jllx, a ao: Sel)!ldo, (IJ.?..Rl)do !I\B St\rpre~~(\eu 

-f!. ' 
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o segundo discurso do honrado Senador paulista, pelo qual 
vi. que S. Ex. nfio se. contenta com as ínformacrlcs relativas 
1\quelle oredif.o de 8.000 :0001!1000. · 

' . 
, O Sn. FMNarsoo Gr,yaEnro-No meu :primeiro discurso 
pedi prcoisnmenlc informnclles no Governo acerca das despcr.ns 
fof.nos ~uc deviam produ?.ir todas as providencias contidas nn 
lo i: nlío mo' .referi sómente no. credit~ de R.OOO :0001!1; Mferl-me 

.. n t.odoa .os cmdltos da lei. · · · · 
· O Sn. AnTHUR LEMos....:.A' · palavra verbal do meu nobra 

· 'collega, opponho a proprin palavra escripta do seu discurso. 
Assim fali ou S. Ex.: -«Chnmo especialmente a attenclío do Se
nado para esf.e nssumJ)to, desejando, porém, deixar claro· que 
nl'lo mo opponho de f6rma alguma ao oon,iuncto das medidas 
eo;nstnntos rfest.n disposiono ·Jogislat.lva, t.ant.o mais quo elln ó 
lo1 do pafz. · . ·· • · · . • · · · · ' 
· «Como, enf.retnnto, estou vendo o Poder Executivo abril· 
credito pnrn. sua execucfio, apoznr do importar cm ATàndo.dos
pom, deseJava perguntar no Governo, com o devido respeito, 

. si já mandou proceder R um estudo próvio, ainda que perfun

. llf.orlo, das dospezns que o servfco ordenado nossa lei devem 
oust.nr no TheROuro Nacional.» ·. 

Vê S. Ex. ccim que 'lealdade procedo. Mas S. Ex., em se
. guidnO restringiR o seu· pensamento;. e, n . um npnrf.e meu for
mulado ncRI.es. t.ormo~ :-cnnturnlmento os scrvicos não .slio 
paro. um s6 oxercicio•-8. Ex. respondeu: «Mas o Governo pe
diu n. nhort.urn do um credito de 8.000:000$ para. começo da 
excrmcflo. Por onde r.omeoa o Governo ? Qunes são deis medi
rias ali i voi.ada~ nquelln que recebe as primeiras providencias 
de exeouçtlo ? !.illo· ess"·'• as nhsm'Vnç1íe~ q11o submót.l.o ·no cri
,t.rrfo do Senndo.» · 

S .. Ex. ro~erin-se no credito de 8.000:000$000 ... 
. . . .Depois· o honrnilo. Senndor ·por S .. Paulo· perguntou st li 
énnsf.rtlcçtlo autorizada por essn lei oollido com o serviço .fá 
r:omocado. neln directoria da Estrndn do Ferro Central do 
Brnr.il. S; Ex. reportava-se r\ Esl.rndn do Forro de Belém fi 
Jlirnpora, o disse: ' · · 

cE' tudo Isso que deseJo que o Governo informe ~ao Se
nndo peln ·tórmn que Julgar eonvimlente•. . ·. . . · · . 

. .' Etl, porf.nnt.o,' apenas me ,juiguAI obrlll'IÜIO a dar as:' infor
mMlieR relativas ao serviço cuJo. Inicio dAnende da abertura 
daquelle credito· especinJ· de 8.000:000$. Todavia, .iá ·que o 
honrado Sonndor por. S. ·Paulo dese.ln .informações, mais 
amplas, n respeito do todo o con,iunto. do plano de _prof.ccftlo 
;\ bnrrnchn. o anparelhament.o economtco .. do Norte, dfrc n 
S. Ex. que não lh~.restn mais .do que ler. o pnrecer dn Com
misRiio dA Finnnçás da Camara ·dos DAputados. publicado,· o 
anno passndo, no Diarjo Offfcial. . · 

O SR.' FR.urmsoo GLYOEI\To -Esse se refere apenas á Es-
trada· de Ferro de Plrapóra a Bel~m. · · · 
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· · . , O .Sn. ARTilU!l .Lm\toR .- Pordiio; v. Ex. labora em equ!.., 
voco .. N1io mo. refil•o, no meu pnrecor. nn Commí~siio de Fi~ · 
nnncns do Senndo, . sim no pnreoer. dn Cornmissiio . de .Financns 
dn' Camnrn· .dos Deputados, sobro o pro.iecto do protoccão· (t . 
borracha.' 'o conjunoto dessas informações, umas fornecidas' . 
p'fllo Governo, outrns ·buscadas nos to pnrocor, ··eu o trngo .. e o 
exhibo', pnrn .. n'. saf.iRfliciio do illustro .roprosontnnto. dn Nncão. 
·. Antes, poróm, de pnssur (I leitura dellns, .dosojo . .fnzcr 

nma.. obsorvacão pr•olimmm·: não ú oxncto quo ·o Tribnnul: dP. .. 
Contns 'houvesse,· como S. Ex. nffirrnou, impuf!'llndo. o r.ro
rlito. pnroinl :de 8.000.:000$000,: 

· O .Sn .. i\IENDES um ALMEIDA - Ao · contrario. · · 
. o .Sn. AnTl!UR: LEMOS - Antes, nbriu o credit~. vne re~. 

gistral-o. Apenas pediu. informaoões sobre elle ao .Governo. · · 
Essas informncões foram fornecidas· e nellas mo· ostribnrei 
agora pnra. sntisfnzer o· dese,io de esclarecimentos, nqui for-
mulado poJo . l!onrndo Senador por S. Paulo. . , 
· O Senado . me reievnrrí o onfadonh~ dn leitum ~. qno votJ 

PI'OCJedet·. E' meu, dever impreseindivel. · · · · · 
· Comecm•oi por• .ler o aviso do. 25 de nbi•il de ,1 ~12 dirigido 

pelo Govor.•no no Tribunal do Contas! · : · 
'. 

1lviso 11 •. 1.665,". de ll;i ·de ab1•il tln 1.912 
" , • , .·' .- ' ' ''I ,, , ' 

· Sr. Pt•esidente do Triliurinl dn' Contas;'.· 
· . Tendo o Governo ~esõlvido i~icinr desâo .hí . n execução 
· dns:modida~ o:sorvicos provistos nn Joi n. 2.5~3 A; tio ú do ,Jn
neiro. do, corrente nnno, 'l'oforonto rí. defesa. oconomien da bor- . 
racha; foi expedido· pará osso fim '0 regnlnmonto. gue ·incluso 
tenho a honra do t·omettor-vos, · approvado· ·pelo·.· decreto 
n .. 9,ú2·1, rlll 117' 'do' corrente;. Snbido ·como· é;' que. o. problema 
(f,M .ora .ça Jl~etende. ·resolvm•, mlo r.omporta o, menor .. • adia
mento,· sob JlOna de · .vacri(icarmos, :talve; . piU'a .vem.pl'e, a 
rnandc fonte tic 1•enda qtie, é. a ·c:vportação:tla bon•aclla, cumpro 
que:os~ tt•nbnlllos. a.. realizar• sejam ntacndos .com .o ma.IOI' vigor 
a quo os oMorco!l da ndministrnciío ·pnra 'levar . . n . offeito mo 
grandioso tontamon 'Se patenteiem de modo a· conqttistarcm 
11/10 SO a· r.or/.('iança •das 'popUlar.iies ·intercs.vadas 110 ·ORS!I.mpto, 
·~:omiJ espec·ialmcntc ·a: doa • cap{tacs estra110ciro.v,, de· c11jo con-. 

.. . 1:111'.!0 depende en~ fll'arulc .parte ··a ?'eali:ação tle ttuJ,! nJ.Cqidas, 
Esse dtmdcl'atu.m só ·poderá·ser nlcanoado .8!,o Governo dJspn
,r.er ,do recursos que 'o, habilitem a nttender. ás :despezns; na.tu
.J'nimente. nvultndns; .que .exige o va.vto .plano 'de. obras, serv1<1os 
r: .. ,mel/l.orantentos, ,esbaçado, r1o r•coulamento li ·n: do c01•ronte • 
.Assim, entendendo. o· .. conl!l'esso Nacional no 'al't .. ·14, da, lei. 
''· •. S.$43 A, ,au.tori:ou o,,podcr e:r:ecut'ivo: a .. ,abr•ir• cada: an:no. 
o.v. r.rctUto.v, QIIW}O'I'cnt ,.vendo • precisos' c .a ·(a:cn•: as· opcrac.õrls. 
de credito. que torem ?'cclamada.v . . Basoado. nos~n.autorJznciio, · 
deliberou •o Governo. abrir desde,. :iú ·.o ·.credito de oito mil 
oontos:•do•·réis: (8.000 :000$): para. dar' começo li.: exeouc~o tdos 
servioos, c providencins:l'cilmpl~obendidas na. mesma Je114~; no 

~'.>1 

:.~ 
. 
·' 
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regulamento, ap~1·ovndo i pelo; decreto n •. ll.ri21. ncim11 :Cil.ndo, 
COitsultO-!!OS, po1s; cm .cu.nt'}l1'tntento ao d.t.vposto 11a 2•. pm•tc do 
ti ii". do rr:o11lamcnto cle.vsc T1•illttnn~ s·i o 1:e(crido r.rcdlto pdcin 
sfl1' lfl(falmcntc· aberto. Snude e. lrni.Brnulndc. -:- IPfldro r/c 
Toledo. · · · · 

fJonfCJ~o .. - Celio N. tle Bat•)•os, · . . . . , , 
, Ao ,podido .do informncõeR do Presidente rio Trilmnnl d" 

Contos, respondeu o Governo com o soguint.e. nviso, n. 2.H7. 
do, 2!l do ·maio do cort•ent.e nnno,. publicado no Düwio Of(iciol 
do 7 . de .i unho do 19:12: · .. · · · ' 

·· O Sn. Fn,\NCJsco. GI.YO!lnro-V. Ex. vno · fnzer ,'l,rnnscrever 
l.ndo isso no seu discurso ? · Poderin V. Ex. · lôr tilmbem o 
officio do Tribunal de Conl.ns, dirigido no Governo ? 'Não o 
tem? · · · · · · ., · · · · . · ·. · · · 

: . ().SR. AllTHUR .LEMos.- .No momento, não; ' ... 
; .... •,' l ' 

0 Sn; FIIANCI,SCO GLYCERIO - ·'fnlvez a resposl.n do Go-
VBI'IIO possn suppr1r ossn. falta. , , .. . .. , , 

. 0 Sn. All'fHU!l. LEMOs - Vnmos vêr. (Len'd.o;)·.· ' · . 
. '· .«.Sr. Presidente do, Tribunal. de C~ntns: 

Em. satisfncüo , no requisitado em . vosso , offioio 
n. 88, , de 22 de maio corrente, tenho n ·: honrn . de vos 
enviar, junto n este, umn demonstração npproximndn 
clns dcspezas n fazm• no coi•rente anno com' os serviços 
do plano de.dcfcza ·economicn -dn borrncha, que, nn parto 

·relativa n, este ministerio, o Governo cons1dern do ur-
. gent.e·.neccssidnde 'iniciar· desde jú. · , ·: · , .:· .. ·. · · · 

. Peln proprin.· natureza· desses servicos e ninda :pclns: 
condições especines dn, região onde a. parte mnis impor
t.ant.e dolles tem de 'sm· executada, não 6 possivet"discri-. 
minn.r rigorosamente' o quanto serú necessnrio.· gast.n.l' 

. oom,.cnda um pelas. diversas. verbas: pessoal, material, 
.. transportes. e; outt•ns,. visto que obstaculos ,c.· difficul-.. 
, ciBdes de ,todn. ordem fazem dos:«imprevistos~.uma pm~te.- · 

, . · difficilmente avaliavel ·no primeiro nnno de' 'operaçõe~. 
· , ·Releva aindli observnt• que, não convindo o mesmo 
'·· não podendo·ser'fixo o qundro 4o pessoal, pois•que.sll

: ·,·monte. ns· aecesstdndes.! do : serv1co determmarilo l'LgO" 
· • ,. , · ··t•osnmente, parn ·onda' cnso, ·o· 'numero de: empregados, . n: 

" vorbn desti11ada no- pagamento· destes soffrerú incvita"' 
, '. "' velmente no. correr dos trnbnlhos . oscillncões• pnm , mnis 

·ou parn.:mcnos .. :r-'. ! •. · ,. ... ·: , ,· .. ·~ ·,.· .. · ... ,,.~-I·" •• :. 1;1··, ... : 

.. · Assim, .procedendo ú demonstrncão .solicitndn pclct. 
.·. Tribunal; ,iulgo,,.todavin; dever insistir_;sobrc. n .nccos-· 

sidnde do ser nberto>o credito· em. globo,, apena~. soh. n · 
. ., ,·rubricn cPessoal e-,mat.erinb, porque, .além das consido
.. ' ·: · rncõcs .. acima expedidas, i(lóde-se dar :tnmbcm· o: cnso,. 
' · ·aliás' muito provavel, , que,· logo· no iniciar· os · ·'diversos 

,qervicos '::nena· ospccifiondos, verifique ! este ministerio 
haver .. toda' convenicncia' em Impulsionar 'este ou aquelle • 

. • • com. maior: energia c .presteza, que·· tal ·oti: t.aes outros, 
· e, nesta hypothese,.-aobando-sc as vcrbns detnlhadas:,,e ., 
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' ffxãii, nllo poderiam ser satisfeitos os· 11ns que' o Con~ 
gresso Nacional teve em mira ao votar, com- a maior· 
amplitude, os meios de aoollo do ·Governo para a so
luollo do problema· vital de defeza da nossa segunda 
fonte de riqueza publica. · : ·. 

· .. Em caso semelhante, após a experienoia ·de anno . 
e melo de trabalhos, a Inspectoria de Obras Contra os 
Secoas verificou ser fmpossfvel fazer obra economicn 
c · efffoaz, com as verbas discriminadas para cada ser
vico e o Congresso Nacional, attendendo lis razOes apre
sentadas, votou para o exerolcfo ·desta anno a verba 

: global de 7. 000 :000111. art. 33, ·verba s•, da lei n. 2.5U, 
· · de ·4 de Janeiro de 1912,, · . ·· • · .. 

No volte <lo :Amazonas, multo mais· que nos Estados 
.do Nordéste; as necessidades variadas. e prementes . n 
nttender, ·as condioGes de trabalho e as dirtlculdades de 

' execucllo de melhoramentos materlaes, justificam ficar 
o Governo apparelhado para agir, conforme as clr
cumstanolas lndloarem ser mais conveniente parn o bom 
exito do plano geral adoptado. · . · 

. O Tribunal, em todo caso, resolverá· como lhe pa
. reoer mais de aooOrdo com o espirito da· lei · ( aviso 
n. 2. 147) ,, · · 

'((Jonclue a. leitura.)' · · ' · · 

· . · , O. BR. FRANCISCO GLYOERIO - Mas, perdllo; O ·Tribunal 
perguntou, principalmente, si o Governo queria fa7.er opera
cOes de credito, ou se tinha recursos de contado no ThllRonro. 
Qnnl foi a resposta que o Governo deu ? · . · . , 

0: O SR. ARTHVR LEMoà ..:_ Desconlieco essa resposta; . 
. 'o Sn. ·FRA:Nclsoo GLYOERIO - Mas nllo estli ahl. .. . . 
' ' O SR. ARTRUI\ LEMOs ~ Mas·~ sabido. O que mo forneceu 

·o Governo foi essa resposta, que aeabo de lêr, e posso: garantir 
a V . . Ex. que· de outra nllo fez exigencla o Tribunal de Contas, 

· para·, abrir o credito, para registrai-o. ·· · .· ·' ' . · . '" ' ' ' . ' ' . ' ' ' ~ . ' . . ' ' '' ' ' . . : ' 

. •· 0 SR. P'RANCIBOO GLYOl!lRIO - }>erdllo .. 0 Tribunal. per
guntou .si o Governo estava. habilitado com .reoursós ordinorios 
pará nttender a. essas despezas. Pergunto .eu.: que respoet.n 
deu o , Governo a. essa. lnterrogaollo ? . . : . .· . , , · . . · 
· · · · O Bn. ARTHUn LEMos ,;..... Eu oomeoo respondendo no· nobre 

· : Senador que desoonheco os termos dessa pergunta do Trfbunnl. 
de Contas; conheoo apenns os t.ermos dn. resposta, e .se! que o 
·Tribunal n§o lhslstlu• por· tal· lnformaollo, si 6 que· a exigiu, 
para abrir o ol'edlto. · · '· · · · · · · · · 

c r · • '·' · · ·• .• . · · ~ r" • • • : , ' • ' • ' 1 ' ' • "" . · : .· o.: SR. FaANo18oo Gr..Ydl!lRTo.- Agora,. uma outrri .lnfor- . 
ma~llo, ~ qu~ o nobre Senador me d~s~ulpard: O Governo falia. 
em desJ>er.as com ·.o .Jlessonl .~ eu. tom.o .11. liberdade de per~tunt.ar 
no meu .dfstlnoto·. oollega: que, )iessoRI. ·t~ este ? .... 

. ' . ' .... " . • .. ' . ' • . .• . ' ' • ._ . • • d: 

... ·. O ·Bn, lRTHVR LllMos - Pessoal• de admlnlstroollo e de 
. servloo;•.•: · '· : · : ·· .. ·. · · ,., · . . . 

• ' . . - I 
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0 Sn:. FRANCISCO Gr,YCERIO - Mas toila 0: iíreãollo e tli• 
xacão de' ordenados para· o pessoal é da competencia exclusiva 

· do Congresso. · · . 1 

' O SR. An1•liun LEMos· -· · ·Mas si o Congresso deu ampl~ 
· fact1Idade' ào Governo,. , · · 

O SR. FRANmeco Gr..YCERIO.:... Para construir, mas nllo para 
ore ar. . · · 1 , 

· O Sn. ARTHUR LEMos - Está claro. Quem ·quer os fins 
quer os milios, ·meios idoneos. · · · - · . 

. - , O SR. IN-mo no BRAzn, - Construir com quem? 
' ' ' 0· SR. 'FRANCISCO GLYCERIO -. Não temos que' Saber coDi 
quem. E' da competencia do Congresso a creaollo. de cargos fe-

. · deraes e a taxae!io dos respectivos vencimentos. Agora, per- · 
, gunto . eu, em relac!io. aos ~ervicos de que tratamos : quem foi 
'que cr_eou esses funocJOnarJOs? Quem-lhes taxou.os respectivos 
. vencimentos?. . · · . . , , ·~. · ! 1 

. O Sn·. AnTHun J,EMos - Eu apenas observarei ao nobre 
Senador por S. Pnulo·que; si. nulln I! a creaollo de taes em
pregos, nulln será· n lei nos seus intuitos de proteccllo no 
Norte. SI para a satisfac~o dps serviços, que eJia recommendn 
com urgencia, se tornasse mnda nccessnrlo recorrer no· Le
gislnt.ivo para a crencllo desses logarés, inefficnz seria a lei 
nos seus intuitos, nos seus propositos de patriotismo, quf.l 

·aconselha n· :immediata proteccfio •no segundo· produeto rte 
r.xportncílo deste. pniz. · - · · ·. · · ·· ' . • -- ... · 

Sr .. Presidente. si a 'lei, no conceito do nobre Senador por 
S. Paulo, vno nssim' ser' nnnullndn nos seus' .fins e, nor· serem 
nullns em fnoe da Constit.uiollo as nomeaol!es n que- houver de 
procoder.o 'Governo em virtude da mesma lei, nu lia entllo será 
forcoso concluirmos, cstd toda· a nossa logislacllo; pois que es-

. · tamos hnbiluados o, por simples. deleF:nc!lo, autorizar ·o Exe
cutivo n. n'(lpnrellmr servico~., crenndo funccl!es e provendo-os. 

Esta lei, Sr'.· Presidente, distanciou-se, no seu conJunto, 
'rio antigo veso das meras delegaciles. a .. que .me refiro. Ella 
nntrou pelo caminho dos detlilhes, das ininucias e; si é ver
dade que por oxoesillva preois!lo n!lo' degenerou em regula
mento, é tambem·verdade quP. n!lo deixou no vago as attrlhni-

. r.lles ·que· o Governo. tenha de· exercer. · ' · · · · · . '· · · 
· Quantos artigos contém esta lei! Como· discriminou ser-' 
vicos I Como precisou· fnncolles.l · . 

~fuito ao. contrario do que a ·principio se affigurou no 
·nobre Senador: por. S. Paulo .. ella n!lo passou .pela Camarà dos 
Deputados sem o. llstudo ·mais completo, mais ·apurado, o mais 
met.inuloso ·de varias Commissiles, · · -- .-. · • · · , · 

. Lembro no nobre Senador por s: Paulo que a primeiro· 
i:lessns' Commiss!!es ' se 'l)~Unin e funcolonon por làrgo ·trato 

. ·rtc t.ompo no Minist.erio' dn · A!l'l'l.culturo.. ·Era. e lia oompo!lta 
de delo!l'ndos de· todoR .os Esl.adoR interessados na:: cultura :·e 
nn colheif.n dn horrnohn, dn maniooba; do· caucho ··e da man
A'n.bt~irn, · •.o · que vaiA . dizer: - oonst.Itula-se ·de representan
tes dos Estados do Amazonas, Pará, Plauby, Cenr4, Rio 'Grandê 
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do .Nort.c,'. Pm•nhybn,· Pornnmbuco, · Alngõns, Dnhin·, Rio. de Jn. 
· neiro, S. Paulo, Minns Gernes, 1\Jntto Gr·osso .e: Goyaz., Elia so 
consLitu in, ainda mais, do dolegndos do cada umn dns. nssocin· 

. \"jes commercino~ dossr.s · EsLndos e de productoros de vario~ 
rlostos, '- immodinLnmont.o intoJ•ossndos na solucão do .mngno 
prohlcmn. · . . . ·· . . . · · 

· · ·. Depois' do suscitados o· aEurndos todos os· alvitres dignos da 
. nt.t.Rnuão da Commissão, o 8r. Ministro d11 Agricult.ur·n oln
. horou. a mo!Jsngem com ,que pediu no Congresso n conl'ncciío 
rln lor rclnt.n•n no assumpto. · . . . . . 

Pnra dnr pllrccor solll'o o pro,ject.o govornamertl.al foi 
nomoadnfumn Gommissiío Espocinl nn Camarn,. pr•esictidn pelo 

: i\lusl:t7n.-Sr.· Just.ininl)O _de Se~·pa, represont!lnte e.ntiio. do meu 
.. Esl.ado . .,Dessa :CollJmrssuo fnzrnm .parte os.rllu~t.rçs Deput~dos 

, Srs,. Fqlrsbcllo Fr;eJre, Eloy de. Souzn, Pns~os.de l\hrnnda Frlho, 
. Lu rz · Rodolpho, .Eduardo . Saboyn o. Monte1ro ·de Souza. · 
· ·. · •. Nijo .. se. limitou n .isto o. estudo procedido nnquella Cnsn 

do Congresso. · · . . , . · · · · 
O proJecto e o parecer da Commissão especial:· foram 

. mwindos ';í Commissiio de Financns, n qunl elaborou solido • 

. ct•iterioso, ·profundo,. minucioso e ·brilhante parecer , sobl!a 
, ~nostão .tfio complexn, firmado este pelo· ent.ão .niío menos 
illn,qf,ro Deputado· parnonse Sr .. Dr.· Passos do ~hrnnda. · · . 
.. · Tnl parecer contem umn justificaciío dns despozns 'pro
,iocLndns,. com a.precisiíodo seu quantum. no tocante á maioria 
rlellns; i:\ i o· tivesse lido •o nobre Senador por S·. ·Paulo, ter· 
se-hin 'talvez · (tiio bem intencionado como;:.ó), dispensado 
do .requisitar do Governo informncões agora ·esóusndns; 1 ... 

• : : ,, ' • ' • • • • • ~ : ' : ,, ' • • ' • ' t • 

. O·.Sr. Presidente - Peco licencn para lembrar no nobre 
Senador ''que a hora do expediente està .finda. · · ·· ; . 

·. · à ·sn. ÀnTI{UR 'LE:\Ios :..... Núo sei .se será abusar da ntten• 
éão' do .Senado, entretanto, requeiro n V. Ex. que. cons1i1t.e 
sobro .si me concede 30 minutos de prorogaoiio dn hora. . 

... Comultndo, o Senndo. concede n prorogacão pedida. · 
• ·.·. O'.Sr. Arthur 'Lemoi (c~ntinuando) - Sr •. Pre~ldente, 
não ino darei 1í leitmn, demasiado fatigante, da domonstrncão 
npp'roxiinadil. rins. despezns a fazerem-se no nnno corrente, 
com ·o servico' mais urgente, no plano da. defesa econoinicn 
ria h~rrn~lm, a~tendido. com .. o credito. de 8~ 000 .contos da~ 

. monst.rnouo cnvmda pelo Govornoao.'fribunal de Cont.ns. , 
.. Fal-a-hei, portlm,.inserir no· meu discurso, nfim da sn~ 

, t.ii'nzer.no·.nobre Sonndor pot• S. Pnulo.e no Senado. · 
.·. Acompanharei de prefe1•encin o nobre Senador no processo 

sensacional do seu discurso ultimo, ,com que fort.emente lm
··prossionou ·ll imngin~ciío ~e v~r!os. dos. no~sos oollcgn~ . . 
, · .. · S ;., Ex. • I ou. varros., drspos1trvos da ler ·de· 5 de ,1anmro, 
deste •. nnno, "crenndo Hervicos, o inqueriu pelas. raspectivns 
verbns;:Como nilo ns encontrasse;. S. Ex., dizia: 
· cO' qué· Iui é tim c'ifriio t Com ó siléncio é quo. a. lei 

resp,onde': ás . minhas . per~unttls ~ » . . . ' . . . . . 
'~· ,-•. .. ' ' 

.. 
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Qunsi todo~ nó~, dctundo-~u ante a vn~Lítliio de um plano 
de defc~ll economic1t como os~o. doíx~tvn-so tomar tlc natural 
t·~ccío ]Jelâ corrento ·do oxtl'llordiunrins despczus IJUC · clle 
havia, pt•ov;wclmcuLo,. determinado. 

llnsta-mc. porém, para responder ás inLorrogucões do 
.uouro Senador, qno cu me l'C!10rtc no parecer da Commis~iiu 
t.lc Fínuncus·t.la Cumura, uindll hll pouco ulludido. . . 

'' 

llcza ello: . 
. «Os favores constantes d~s t~t·Ls. 1",. 7~.~ 1:1'' e \J', 

ns. I e ·In, lcttrn a, e IV, Pt•tmo•ru ParLe,, nao repre
sentam dcBI>czn c sómenle uma poqúmm pnrte:dellcs, do-
· terminam· uma· diminuiciio de receita que pódc ·em todo 
:o .caso, . SOl'. COmlidorada insignificante. ,Os. u:t-ls. :!0, 
· .\" e 9", n. III, llltlra b c c,n. IV, Segunda . P~trtc, o 
H • Segunda Parte, t•eferem-se (t premies peclininrios 
11 1iusur pot· determinadas extensões do terrenos intci- . 
ramcnto beneficiados com cultums novas; .ondo se.ia. 

: feito o replun~it1 das nossas TJt•incipacs ' cspecics: dtl 
borrucba, o .por industrias pastoril,. ngricoln:.' c 'lnuÍiu
J'actureira· a ostnbelecer nn. região o nos Jlrincipao~ 
mercados de Cl:Jlortaciio de uorraclm. Diisso~> JH'cmio~ 
sómcntc os' r•Jfor·unlcs ás. usinas· do refínuciio o li~ 

. J'a)J;•ícas de ttrtcl'act.os do borracha,. podem "srJl' JlU!;avcís 
· . dentro de dous., unnos e .admiltido: quo tenham' ,de. ser· 
· pagos ·todos do uma voz; ll. sua impoi·tlincra. total 'não 

J>oderú. exceder• ·de 3.500:000$000. Os. prcmios roJ'o
rcntcs (L pluntaciio de borracha não poderiio' ser exigidos 
antes de sete annos o os refor•entcs . ít montagem de 

· fazendas . de croaciio e . no cstallelecimonto .',de., cenlt•os 
, , do pr•oducciio ,de gcnm•os ·alimentícios .não podo!·iio ser 

untes, dó· cinco •. E' impossível calcular· próyiamento · a 
quanto montarão annualmentc., .. , :·: , . 

c l't!us, é positivo que o '.rlwsout•o · tot•t\ intoressc 
em pagai-os; porque das Jlroprius · industt·ins quo a 

. reclamarem sahiriio, comi),·:Parte m\njma, ,os recursos 
nccossarios ao ·nasamentó., . . . ; , . ! . 

' Cumprchendo-so !JUC 'não · lm uugmonto· de· de~puzns ; 
. das lli'OJll'ÍILS h1dustrins n' Jll'Otogm• suhit·üo os rceursos pura 

os .pt·cmios quo tecm de ser pagos.· · ' · 1 : 
, , , . . ; . ol, •, , • . , ; 

. O . Sn. lN DI o ·uo Blt\ZIL . - E' u ili'OI}t'm pt•oduc~iío quem 
paga os premios. · 

O Sn; AnTHUn LE~ws .(continitando a kit1wa) : 
, « As. · dospezns. deturminndus .peln oxecuciio tio 

.. '· . ."."\\!'L •. ·10' · (refere~so ·ao tot•t•itorio .. do Acm) .. serão om 
· gt•nnde parte, seniío totalmente,, cobertas polos omolu
moutos o contribuicõos dos pl'oprietarios· dns. lot•t•as 11 

·· legaliznt•, lauto n1nis' t]Unnto ·o Jlossonl ·que· ·tiver do 
• .. : .. '· ·i! uxeeutal~o •.iú.''TJortencll ·cm ·sua·.· maioria' ·no . qunr.lt·o·•da 

adminisLt•ucüo normal do Lcrrilo~io do Act•o.» ' 
....... · ... ,. ··- .... " .... 
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Diminuiciío de impostos:..... Parece que o nonrado ·Senador 
pnuli~l.a t•ofet•iu-se no seu discurso ao ·desfalque·que na nossa 
renda hüo de. produzir semelhantes isenções.·. Sobre este as
~umpLo já dizia a Commissüo de Financas da. Cilmal'a: · 

·, ·' c O diSposto no ·art. ·12, não traz: desi;ieza directa, 
mas determina uma diminuição na receita do torritorio 
do Acre, que ·póde ser calculada cm 2.000:000$, no pri
meiro · anno, elevando-se gradualmente até · . attingir 
:10.000:000$1 no fim do !JUinto anno. E', poré~, inne.
gavel que e essa a medtda · que pódc produztr ma1~ 
promptamente os· effeitos que o projecto Visa· c assim 
'ó'licito esperar qac, por si e pelas· outras ·medidas que 
vão operar ·no mesmo sentido, o augmento do volume 

· da producc!Io compenile parallelamente a diminuiolio 
prevista e talvez mesmo a exceda». 

· Realmente -Diminuição de impostos- ilão conlleco me- , 
di da que mais directamente possa influir no. barateamento· do. 
custo da produccão do que esta; mas essa diminuição de custo 
significa augmento de produCçlio; e este augmento .será tal 
que o imposto a . considerar sobre a totalidade da borracha, 
assim ausmcntada, importa em quantia igaaL .sinão superiot· 
;iquellas que por ossa··via tt•ibutaria' auferem os coft•es· publi-
cos da borrac.lla pt•oduzida pelo .'J.'erritorio do 'Acre. · · · . 

. Campos de demonstração ...;... S. Ex. inqúiriu tambem das 
despezasa fazer-se com ~s campos de demonstraclio,· com as as
tacões esperimentaes da borracha e: outros· seneros de cultura. 

Nesta mataria, exprime-se· assim:o parecer i. . · . 
• : ·. · 4: Os campos d~ demonstraoão mandados. estabele

cer .. pelo art. s• poderão custar, como despezes de instal
Jaclio, 150:000$, uns pelos outros, sendo· assim de cerca 
de. 2.400:000$ a importancia . a despender por · essa 
.verba.» , . 

Hosp.edarias de colonos- Diz o parecer: . 
· .· c O art. · 5' determina a óonátruccílo de · tres hos
pedarias de immigrantes em Belém, em Manáos e no 
Territorio do.· Acre,·. e· o ·estabelecimento" de. hospitaes 
interiores . cercados ·de. pequenas ·colonias. agrícolas, em 
pontos apropriados do .Valle do Amazonas. ..... · 

· As trcs hospedarias poderão ser ·construída~ em 
coni!io!íes de . satisfazerem o fim · a que são destinadas 
com .uma verba global não superior· a 2.000:000$, e os 
hospitaes ·coloniaes,. que deverão ser limitados .a ·tres, 
até que a experiencta demonstre n sua cfficaoia e as .suas 

· vantagens, · não exigirão. mais de : 500:000$, : cada um, 
... reduzidas .as ilistallacões,. ·como devem 'ser, ao estriota- . 
· mente necessarlo , ~ . . · · · · ' 

'-,.'I : ~I., :,' ,. ;. . ' O • ' • 

Vê. o honrado .Senador os intuitos ·manifestados de eco-' 
nomia, dEtprudencia, de parclmonla na deoretao~o e applfoaolio 
de. taes verbas. · •• 

- " ' 
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Colouizaolio- Assim se exprime o parecer: . 
c A· colonizacão de uma das· fllllendas nacionaes do 

!tio ·Branco, !'cita directamente pelo Gove1·no, como ju
diciosamente preceitúa o n; II, do art. 9', é uma das 
medidas de grande · importanoia do plano e além dos 
effeitos beneficos que trará para a industria da borra
cha, faz concorrer efficazmente. para o barateamento 
dos genercs de alimentação no Estadó do .Amazonas, 
tem ainda muitas vantagens de o1·dem politica e · est.J:a
tegica. Não é possível faze1· neste capitulo obra util e 
modelar com pequenos recursos, de modo que não pa
rece razoava! avaliar as despezas necessarias em menos 
de 5.000:000$000. · 

1'ranspartes- Vias ter1•eas .de bitola reduzida, c vias {erreas 
· · de bitola larua · . 

· Este assumpto mereceu ·manifestação especial dos escru-
Jlulos do nobre Senador a que tenho a honra de responder. · · 
. Em quanto importarão taes estradas, perguntou S. Ex.? 

nosponda o parecer.: 
· «Examinemos· agora a parte ·mais dispendiosa do 

plano, a que se refere aos meios de transporte. 
Observa-se desde logo que as duas· grandes estradas 

tia ferro .nelle incluídas fazem parte integrante do plano 
do viacão. geral do paiz e só foram .incluídas .porque, 
tendo ambas, além das .outras vantagens de ordem geral, 
influencia directa e muito pronunciada em favor do ba
rateamento do custo de producciio da borracha, ·torna
va-se preciso em um. plano de conjuncto reunir syn
theticamente todos os elementos que concorrem para a 
solul)ão do· problema.~ · · 

Foi.'exa~tamimte ·isso que tive occasilío de ·dizer no inicio 
do milu discurso, relativamente ao projecto apresentado pelo 
nobre Senador por Alagoas. 

Prosegue o parecer : 
. «A sua construccão deverá ser feita 'pelo regímen 
das outras estradas de ferro nacionaes, isto é,· por meio 
de ·pagamento das· obras ·com apolices, e ·ambas encon-

.· · trarl!o nas contribuições do at•rendamento,prlnclpalmento 
a que liga o porto de Belém aos Estados do Sul e de 
Leste da Republica, recursos bastantes para diminuir, 
primeiro, e cobrir inteiramente, .em futuro não muito 
remoto, os adeantamentos que .o Thesouro tiver que fa
?.et• por. juros e amortizaoão das npolices~. 

. O que' está aqui 6 o que eu já havia avanoado no parecer 
dn Commissllo de Finanoas sobre a Estrada de Ferro de Belém a 
Piraporn. ~lli, t•enlmente, reservando uma larga parte. do meu 
trabalho ~o aspecto economico da via-ferrea, eu demonstrei 
que a despe?.a a fnzer com ell'll,. dentro em pouco· estaria coberta 
pela renda da mesma. est~adn,· renda constd!lravel· pelu oo.ndi-· · 
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cõcs de productii.Jilidade do todo o loi•t•itorio .tJUe a estrada é 
de~tinadn a .•atrnvc~~ut• o ainda porque traLa-~o de urna lJIW niío 
ú. nüo mui~ .do quo o. PI'OlongamÇnto dn l~stradon do .~'ol'l'O Ccn-

. trai do.Drnzil. 'l'nuto.Jlastn pai'Il se verificar quunLo.pcde!'!Í ron
der, .lisundo-so aos principucs couLros .consumidores do. paiz . 

. ' o Sn. FIIANCIIiiCO GJ,YCEIUO- :Ma~, cm. QÚantos anuos SUJJ{!ÕC V< E;fquc}\ l'C!tda dessa e~.tJ·~tdu1 ·p.odorá 'basta!' pura seu cus-
. LeiO . Ja nuo digo para dai wnan.,,.. • . . . 
· . :0 S:R. AJITHUR LEMos ....:. Niío posso t•cspondct• do promplo 

uV; E.'l:. · .. · · · : .. • • · · · · · 
· .:. O· Sn. FJIANi:asco Gli\'CEIUO ....c A: Esh'ada. de J!'crro Ccutrul 
do .Brazil, foi· inaugurada cm 1850, o· ntú hoje não dú para seu 
custeio. · · · 
. .· O Sn. AnTHUll LE)IOS -A Contrai, ·padece. do vicio do ol'fi
ciulismo, ú dirigida pela ndministrnciío publica. E' u unica c~-
Lruua no Bruzil, que dtídc{icit.. · . . . . . 
..... · O Sn; Fn,INCJsco.GLYCEI\Io- Isso não, hn muitas outra~. 

:.·o·sn.Alrl'HUit LE~ros ...:...'Proseguc·o,;pai·ecci•. (Lê): . . '' ' . ' . ' . . " . , 
<0 Governo aliús deverá cxccutnl-as graduuhnmLle 

.sondo .corto que a do Aci·e, do rio Abroman á villn '.L'hau
, maturgo, po'dcrá; cm I'azüo de que'os propostos melhora.: 
mentos, do ·ua.vegacüo fluvial .i IÍ irão facilitar os LI·ansru>r-

. te~ .uuqullllo territorio, sot· iniciados depois que os ou~ 
· · · · · ·. ' tros melhoramentos ·do plano estiverem cm franco un
: · · dumento.,, · · · ·. ·. · ,:, , .. :.. · 
· ;,· E' claro t]Ue u Commissão du Fiunucas, traduziu. hcm os 
jutuitos do Sr. Presidente da flcpublicu e do •Sr. ·Ministro da 

"Agi-icullui'a, com'os quaes se achnvu·cm communicanüo c cm 
couununhiío de idúas. (Lê) : · : •. · . : · . 
·' ' ·· · <Pcir.ess~s motivos-•acdrcscimta'o par~IJct·~não un-

Lt·a aqui corn .a avaliacão de ·seu custo que· deverá, com 
. . mui~ propriedade, 1'igurnr no 'plano ·geral' de viaçüo.:o, 
lj ', ' , , . ' ' ·. • ; , , · · · • . ; , , · •:, .,. •. : : . I' ' •;, 1 , I 

· 'fratn em seguida o parecer· das ,.pequenas .vias-férreas. 
~~= . . ''' .. . ' 

. ' ,I .•.• '. ' ' . 

. .. . . «As .poqutmns. cstt•adas .economicas, ·do bitola redu-
, ,., .. 7.!du, dcstjnu.dlis uo .dosbruvmnento: c .c.xplorn~iío dos Hc
. : .... I'mgu.cs .virgens. no· Pu.rá, no :Amazonas, :terão provu.vcl
,. ~ monte umn cxtórisüo.'do 3.000'kilomctros, fi, dosdo. que. 

: '·,o Governo as subvenciona com ill :OOO$:pot•.l•ilomotro, 
custnrüo apóuns. !tti.OOO :000$000.:... · . 

. . · '.:o, j10nrnd,o Senador por S: Paulo, naLurnlmcnto culculuva 
.. em,unuto mats o numero du .k1lomctros. .... ·. · 

" . O Sn. FILINCISCO GLYCEIIIO- Calculava u calculo. 
· ,,., .. ,o Sn. A1rrnun Limos - Mns, siio pequunns ostl•nâas olus-

. Lbiadns· ll suguir ao longo dos rios, ou a pcnot.t·nr uns ·regiões 
que lhes J'lcttm "isiuh•ns,. occupndas por sm•iJIS'nos nativos, uiuda. 
uiio. cxplo!'lldos, gracus a um Lrnfogú itllundnnte corn fretes .bai- ' ·•· · · 
xos, :·,u ,não, a um . tt•afogo . fraco, .tJnndo ronda· immediatu, corn 
ft·otus•u!Los, ~~.;· •... ,. , . . , -

l . -

.· .. 

. .. 
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.. -sllils.\o li~!. 1l0 ilx jut.Ho oll !912 · 

·' O inelriorarncnto' üa nnvestlciío •i tum bom t.1n :capitulo qu~ 
êlespct•tou receios·· uo · honrado Sonadot·. · (Lc) ·:· · · · 

cOs moiJJOraniontoij dit ·navogàciio dos ·rios Ncgt·o 
uutru Santa Isnlml o Cucuhy; Branco atii S. Joaquim; 
.l'urús •. •mtt•o Hyutunah.nn: o. Serinn Jladurciru o Act•o,. da 
foz a !Rioslnho do Pedras, custarão rcspcctivamcnto, se~ 
guudo culcul'lt uproximadnmcnto . o ongonhoiro. Pct•cira 
du. Silvu, baseado cm estudos feitos om épocas diffot•cn~ 
tcs pot• diversos profissionuos e om dados o infot·macüoB 
((Uo colhm.1 na rcgiiio, · em .. :15.000 :000$

0 
.. :12.000 :000$ e 

9.000:000$,' ou seja um total.do 36.00 :000$, digamos 
nwsmo .\0,000:000$000.», '(LtJ): · · ·· · · 

<Niio podoriio .. essaM viaK do l!'auspot·tcs ficai•. toilas 
promptns em prazo niio infot·iot· a 10 annos, o assim' sondo 

J a seu custo . global. do cerca de · 85.000:000$, ·devemos 
contar. com uma dospcza annual, média de .8;500:000$, 
mais ou menos. Essa dospcza será, porém, feita por meio 

. . do emissão de títulos de 4 J%~· do juros o: moi o POI' conto 
· · do amortiznoiío; do· modo que os encargos do· Tbosouro, 

acrlio app!•oximadamcnto os seguintes»: . , ·• · 
, , . , , ' ";I ,.. ' - . ' 

No fiUJ do nt•irnuit•o 1111110 ........ ·;......... .. :1!12:500$000 
No fim do $oguudo anuo.' ........ ~ ......... · · ,71ili:000$000 
No fim do lcecoit•o anuo ..... ; ............. L147:500$00ó 
No fim do qu•arto nrino ... ; ....... ; .. . .. ... L530:000$000 
No fim do rtuinto anuo ........ ;.......... t ;012:5008000 
N 1,. 1 ·t · · · · " "nr:·.o·oo .. o·oo o . urJ c o su~ o .nnuo. • . • . • . . . • • . • . . . . . . . . .... . .... vu. 111 

No fim do setimo nrmo.................... 2. 667 :ã00$000 
No fim do oitavo nm1o .......•. : ... ,....... :l,OG0:000$000 
No.fim do nono- nono ................ ,....... ;1.~42:500$000 
.No fim do dccimo· anno................ .• .. 3.825:000$000 . ' ' ' 

..... , • • . o ... , .. ------
21. 037 :500$000 

· ' · Em seguida~ parecer. l'nz úma rccnpituin~ão; pum cono.Iuir: 
•. As!im. a IJXOCUCÍÍO integral do. p!Ítito cu~t~I'Íl • â~.riutilinolltc, 

em todo prazo do iO''nnnos, ns scgumtcs contrJbUIQIICS do Tlw~ 
.. som·o: · · 

No prjmoiro nni1o. :: .. , ... , .. : . ..........• 
No Hogundo ·nnno .. . -. ,· ..... , .............. . 
No tui·coiro nnno .......... ,· ............... · 
No qunrto nnno ......... ................... · 
No:·quinto nnno .. ........... · .............. · 
:No ·so..\:to·•annoo.o I I O to Oo,O o o.O o"o O o·o I O o tO O,·, I I O ' 

No _sefJmo. nnno ... -.. , ..... ··.-• ....... -..... · •·. ·,:· 
No oitnvo~ nnno ............ . : .............. . 
No .nono nnno .......... . · .................. . 
No dooimo nnno .. •· ........... ~ ~-· ......... . 

. . . 

Sommu. 6G.OOO:OOO$ o' tantos contos .. • 
vo1, nr 

!l. 382.:~00$000 
.!!:705:000$000 
:tO. H7 :000$000 
j o. 530 :000$000 
1 O, !112 :S00$000 
:3.295:000$000 

.· 2. 677:500$000 
3.000:000$000 

. 3. 4~2 :500$000 
.3. 8!!5 :000$000 

·~ 
!, I• 



:1.30 , .. 
· Ol'a, Sr. Presidente se muis. completas .não si:íó osLmi ín

formacões hauridas do Governo, é que a natureza, a· indo lu dos 
serviços não as póde fornecer por ora. . . · . · 

Vê-se; pot•tim, ·que. o .Governo. e o ·Congresso nílo agiram 
nesse particular a esmo, sem um plano pre-determinado, sem 
estudos ainda· que· perfunctorios, e com .estes se contentava o 
nobre' Senador por S. Paulo. . · · . . .. 

'i. 'r ,. . ' • . .. ' .... 
, 0 SR. FRANCISCO .GLYCERIO - V. Ex .. nuo lê a mensagem 

do ~overno ? . . : . . . . . · · 
. O. SR. ':ARTIIUR LEMos - Ni:ío a tenho ·aqui. 
'o SR: FRANCISCO GLYCERio' - Faz inserir cm seu dis~ 

curso?· . .. 
O 'SR. AR~'IiUR LEMos '- 'l'alvez. Aliás se tivesse . de ciLn1· 

opiniões de maior valor, nesta questão, .·eu. consumiria horas. 
e horns,e talvez. sessões continuas do Senado. Leria, por exem
plo,:o pat•ecet· da Gommissi:ío .ospecial, que discil~iu o assumpto 
cm todos os seus aspectos. . · . . . . 

.. Revela, porém, assignalar, St•. llresidente, para pôr um i·c- · 
male n estas consideraoões a que. sou obrigado, que se trata 
na ~·ealidade. de uma obFa de alto valor para a. Nuciio brazileira; 
cog1ta~se, nao, de :valor1zar a borracha,; como naturalmente por, 
equivoco affirmou repetidas vezes cm ambos os seus discursos 
o nobre Senador ·por S. ·r-aulo, mas de a defender no conflicto 
;vital .. Não se :valoriza a borracha ·porque ella, ao envez do café, 
não: constitue ilm producto· 'de que · tenhamos o monopolio, . 
~u,io.preco por motivos qilaesquer,·tenhamos.:visto baixai'. · . 

·.Valorizou-se 'o café, sirri, porque ··este é um produclo cujo . 
natural privilegio nos pertence. · . . ·· .· . 

. · No casõ presente o que nos preciccupa, ó tão sómente uma 
defesa commercial; ·um. sim)?les· 'nivelamento de condições .na 
con'cm·renoia. O termo significa bem· que não temos monopolio. 
' ~' Que t•esistencia ·podem offereeer, desnjudndos da União 
os· Estados do extremo-norte á cultura systematica da borra~ 
cha feita pela Inglaterra, pela Allemanha, pela ·Hollanda,- pela 
Franca, nas suas colonias da Asia e. :Afrioa? · · · 
· ·. · De tal fórma o perigo· se nos apresenta, tão .imminonte 
se inostrtl, que não será· exagero affirmnr que, ao cabo do um 
período de cinco aunos, a produccão da symphoniO: elustica .. 
estl'Ungeira. ha de attiligir ao dobro da nossa, ou· _se,iam ~ 
75;000 toneladas. No ·momento actual es~a· produccuo qunBJ' 
qtie ·emparelha com a do Brazil, concorrendo,··pois, em vasta· 
escala pnl'U a satisfação do· consumo mundial, e· diminuindo o 
valor da· nossa, pois. que. a producciio desta custa o dobro da 
daquollu: . . . . . . .. 
· · ·'Em Africn e Asia· cultiva-se a 'borracha cm condioõos ex::. 

tremamente :favoraveis: braco abundante, salario baratíssimo, 
favores governumentaes do toda a casta, .fretes reduzidissimos; 
nenhum iinposto :í sa!íida: Nós temos, ao contrario; salario 
caríssimo ·e ~alttt de braços. Cerca de 5.000 homens, trabalhn· 
dores. naoionaes,. sacrificam-se actualmente nus florestas do 
4\ptazon!ls, · :v~ctiJnas das .endemias l.á. ;reina:n~s, l)r.~sq~. d9, ~~-- • 

., . 

:j ... 
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pallui:Iismo que os dizima pela morto· ou pela .molesti!i conti
nuada. 

Niio t~mos a facilitar o commercio e a industria, os esta
belecimentos do creditas, e. os largos capitaes de que gozam as 
possessões estrangeiras da Asia. 

· Só em Ceylão ha cerca de H.O companhias inglezas consti-. 
tuidns para a cultura da borracha. · · . · · . . · . · ·, 

. Quanto é que aufere por· dia um tt•abalhador· do Oriente ? 
100 réis I E' o seu salnrio; Com elle se satisfaz, pois,· veste o 
algodão r·udimentar e nutre-se simplesmente de arroz; Niío 
tem instrucção nem aspirações. · : . 

" O trabalhador no. extremo norte do Brazil não p6de viver 
com m~nos de tres a quatro mil réis por· dia. Tudo alli é caro. 
Temos para gravar a situação actual na nossa produccão os 
impostos de· .protecção de outras industrias nacionaes., Os ge..; 
noras de primeira necessidade, os seneros .de consumo dos se-
ringueiros são entre nós taxados fortemente.. , . . 

Poderia enumerar, si não fosse o. receio do fatigar a atten
cão do Senado, a série d!l impostos verdadeiramente vexatoriós 
que a titulo de proteccão ú . industria nacional, recaem sobre 
esses generos. · · · 

Em uma palavra, o que a todos nós se antolhou c()mo 
indispensavel, não para attender· aos simples reclamos de al
gumas Iocalid'ades, ou l'egiões · brazileiras, mas ú . · ne
cessidade impe1·iosa da propria Nacão, foi a proteccão imme,. 
diata, urgente, continua, systematica da borracha, pela di
minuiciío do custo · de sua · produccão, reduzindo-se este ao 
ostrictamente necessario, para que não fiquem desniveladas 
as condições de concui·roncia entre o nosso producto e"o es-
trangeiro. · · · · · · 
. Se a nossa produccilo vier• a baquear nesse struglefor li/ti, 

cOil,lO satis!'azer-so então. !lS .nossas responsabilidades. no. çx
tor!Or? Que será do eqUJhbriO da •nossa balança commeroial,. 
balanca quo niio é uma pbantasmasoria, que não é uma orca;. 
oiio ]Jlatonica, mas uma Imperiosa injunccão nos paizes novos? 
· . Depois tinha-se em conta o irremediavel perecimento do 

nosso septentrião. · . · · " · 
• ·Actualmente, ·cerca. de 15.000 almas se encaminham; dos . 

Estados do Norte, para o valle amazonico, com o fim de ex
plorar ·a borracha. · · · · · · · 

·: . Supponhamos que· esta na concurrenoia venha 'a· perder•• 
Para· onde se encaminhará essn populacão fluctunnte ? Que 
restará dos. subsidias que as. economias dos. seringueiros ca,. 
nalizam. pnl't\ ·o Maranhão, o Pinuhy, o Rio Grande do ·Norte. 
o ·Parahyba e outros Estados até Bahia. · · · · · ·· · 

Mais do qu0 se pensa, . a produccão da borrnciia contribue· 
poderosamente para .as re.Iativas condições de· prosperidade 
om que so ·acham. esses Estados que, acabo· dó enuniel'&r, · 

. ·Só o Cenrú, em .um anno, recebeu so·. 000:000$ do Ama- ·· 
zonas; o Rio Grande do l'jol'te possue cerca de 1.000 ncudes 
pnrticulares, J'r•ucto .dos .saldos· pos ·seus· filhos, ·serinll'tleiros· 
no Amazonas; a.Parahyba conta.2.000 desses noudes. Bem .se · 
'/i.â P.Ol' .essa ~imples,demonstraoü9 ,que o P.roblemn âa. borra., . ' ' ' .. ... . ' .... 
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portes e a.Juila iJe cus-. 
,to :• ••...•• ·~·~· •.•.•••••• 
iVI. Serviços •prelimi-

7la7'es para a construcção 
de quatro desses liospita
es, sendo um em Tefi'é ou 
Fonte Boa, no dito Soli
mões, um em S. Philippe,. 
no rio .Turuá, um na Boca 
do Acre e outro em Monte
negro, no Amapá : 
~·e·s~oal .... , ............. . 
Material e imprevistos,in

clusive diarias, passa
gens, transportes e 

. ajudas de custo •...•. 
VII. Secção dist1•ictal \ 

ilo Rio 'Branco : · 
· Levantamento · da 

planta e inventario do 
gado e bemfeitorias da 
parte a arrenda!' das .fa
zendas nacionaes; levan
tamento da planta da par
f.e a ser colomsada pelo · 
'Governo e projecto de 
nucleos coloniaes, fazenda 
modelo de oriacão de gado 
oavallar e muar, fabricas e 
engenhos, estaç!io radio
teleg~.iuphica:, ~ns.t;a:JJaçõjls 
pl'eliminares diversas.: . 
. · Inicio a seguir,da e.'t~~ 
ecuclío desses · melhora- · 
m.entos: · 
lPàssoal .................. . 

· ~raterial e imprevistos,in~ 
clusive diarias, pas
s~gens, transportes e 
llJUdns ·do custo.· ..••.. 
Vm. Linha ferrea Dé-

cnuville a assentar ao lon
go das cachoeiras pnra 
assegurar de prompto as 
communicacões ·com o alto 
:Rio Branco, emquanto nl!o 
:ficarem · conaluidas · · ns 
obras·· de melhoramento da. 
navegabilidade do rio: 
30 k#!!.mtJ.tro~ a ..... • .•. • ••.•. 

'l.200:00.0$000 

. . 

2)0.: O,VO~OOO, 

430 i000$000 700:000$000 

... 

'420 : 000$00~ . 

780:000$000 ,1.200:000$000 

. ' 

li 
11.' 

ao :000~000 ·. . . I!OO.:.OOO$UOO 
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' IX. Tres '(8)' hospeda
í•ilLI de immioralttes sendo 
mna no Acre, uml.l em Ma
náos e uma em Belém do 
Pat•á,cndn uma n 600:000$ 
!(verba a ser despendida 
no corrente nnno com o 
rJOnLrneto ou por adminis
trncão, si não der resul
tado a pr imeirn oonoUl'
renoia aoerta) : · 
·~essonl o material ....... . L SOO :000$000 

Total..,., B. 000:000$000 

··~-::. ' 

ORDEM DO DIA 

:VANTAGllNS I>~CUNIARlAS AOS PUNOOIONARIO.S l'UBL!COS CIVIS OU 
. MILITARllS QUANDO Al'OS~NTADOS OU MFOR:MADOS 

i' discussão 'do projecto do Senado, n. 17, de i91.~, 'determi
nando quo os funocionurios pnblioos, civis ou militares, quando 
puss:wem (L irinct.ividudo, nüo podcn~ão ·perceber , vonciJ!lcn).os 
mnio~o~ qno os qno llres eram uhonudo~ qtm11rlo cm cf!ectrvo 
exorc1mo do posLo ou cn~:•go mn que lrn.Jnm srrlo uposontndos, 
;iuhilndos otl roformarlos. 

Ji)nccrrado. 

O Sr. Presidente - Não lia. mais numero no recinto. Von 
mnndnr .pt•oceder á chamada. 

· Procedendo-se t\ chamada, verifica-se a nnsencin dos Srs. 
:Pedro Borges, Araujo Góes, Muniz Freire, Bueno de '·Pnivn, 
Gon?.ngn Jnymo o Brnz i\.brantos (G)'. 

O Sr. Presidente-· ·Responilornm á chamada ap·enns SO 
Srs. Senadores. · 

Niío lm numero. Fica ndiadn n votnoiio: · 

ORATIPIOIICÃO' ADD!OlONIIt; Ao PROF:E.SSOR FllANCISCO DAS 
Ol!AOAS Pll:REI!\11 DE OLIVEIU/1: 

·· Continuncíio da discussão unicn i:lo 11t!to ·do prefeito do 
Districto Fodernl,.n. ·1, do 191:!, ti resoluciio do Conselho Muni
cipal que dispensa o professor Frnncisco das Chagas' Pereira 
ele Olivoirn, dn oxígoncin dn npprovncíío do. nlumnos do sua 
o~coln, f!Orn lhe. ser concedida n graf.ificnoíio nddfcionnl do ul
.t1mo qnmquonmo em que exerceu o mogisterío, desde n épocn 
em que completou os 25 nnnos. 

:A.diadn n :votaciío. 



tlli . . . , ANNAE!Í DO SBNADO ' · 

DEfÍ)!'ROI'RIA(lÃO Dll IMMOV!lli!l CONTIGUOS AO 'PA' ~~~COI;.~ NORM.H: 

· Discussão unioa do vt!to do prefeito. do Districto Federai, 
n. 3, de f0f2, !1. resoluciio do Conselho ~funicipal quo o nul.m•iza 
n desapropriar, por utilidade puhlicn, os pt•odios contiguoR· no 
edifício. dn ERcola Not·mnl do ns. 235 do. ruo. l\fnrochnl li'loriano 
Peixoto o 366 dn rua S. J>edro, necossnrios aos melbornment.os 
do mesmo proprlo municipal, abrindo os oroditos que parn r,s~e 
1'im forem precisos. 

. Adiada a votacíío. : .: , ..• J t • 

. ·o Sr. Presidente- Nndn. mnis IHIVéndó a tratar, :vou lo~ 
:vnntnr o. sessão. · 

Designo pnra ordem do di. a. d~ seguinte: 

· ·votação cm 1• discussão do projecto do Senado, n, 17, de 
f!H2, determinando que os .funccionarios publicos, civis ou mi
litares, quando passarem tí. innctividadc, níio poderão poroober 
vencimentos mniores que os que lhe.s eram · abonados• quando 
em effectivo exercício do posto ou cargo em que hnjnm sido 
aposentados, ,iubilnd~s ou rerormndos; 

. · · :VotnQão em discussão unico. do v é to do prefeito do' Dis• 
tricto Federal, n. 1, de 19H, .ti. resolução do Conselho :Municipal 
que ·dispensa o professor Francisco das Chagas Per.oirn de O li

. ve'ira da oxigenei a dn npprovncão de alumnos de sua cs·coln, 
para. lhe ser concedida a gratificação do ultimo quinquennio 
cm que exerceu o magisterio, desdo a época em que .completou 
os 25 nnnes (conf parecc1• contrario da Cormnissáo de Constl-
tlt'iOiio 11 Diplomacia) ; . . . 

Votnciío cm discussão unica do veto do prefeito do Districto 
Federal, n. 3, de :1.9:1.2, ú. resolução do Conselho ~Iunicip11l que 
o autoriza a desapropriar, por utilidade publica, os predioR 
oontiguos no edifício dn Escoln Normal do. ns. 23r. da rua l\ln
rêcbal l!'loríano Peixoto e 3GO da ruo. S. Pedro, necossnrios nos 
melhoramentos do mesmo proprio munioípnl, ·abrindo .os·. cre
ditas que pnrn esse fim forem ·precisos (com parccm• (IIIJOI'llill!l 
da Oommissüo àe Oonstitltir,ilo c ·Diplomacia) ; . . . . · 

. Continuncão. da 2• discussiío da pJ•oposicão da Cnmarn dos· 
Deputados, n •. o, .do :1.9U; regulando o emissão do cheques ou 
ordens do pagamento ú· visto. (com. 21111'ecei'Ca da Oomm.i,çs/io de 
Justiç.a e Lcuislação, oflcrccendo cmcnda.ç c dn rlc Ji'inanço,q fn
wwavel ti propo,çiçüo e contrario tJ,ç cmll?lda.q).; 

' ! ' 11• ' ' ' 

· .· , 2•:i:uscussiio do projecto·do.Senndo, n. 18, do 1912, nuto~· 
riznndo o Presidente dn Ropuhlica a conceder um nnnq ·de li.,. 
eencn, · com dou& tercos do venoiment.os, pnrn. tr11t.nmonto de 
anude, onde lhe r.onvior, no dcsembnrgndor João AlveP.J:'de Cas
tro, do Trlbunnl d~ Appollnoão do Territ.orio do· AoreJ (of/~l'C-
cido pela (J.ommissão de Ji'htanças); .... ·· · . · .~·" \1 . • • 
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·' , ... 2• · discussiío • do projecto do Senado n. · :10, de 1912, ailtori..; 
znndo o Presidente dn nepublica. a. conceder ao cutJitrío João 
Lopes do. Oliveira11 Lrrio um nnno de liccncn, com Holdo ·sim
pie~, pam l~t·atnmenLo de snudo onde l11o' convier (ofJ'm•cc'idll 
r•e/.11 Commis.9ão de Finanças). · · · · · · '· ·: .. 

r.e:vnntn-se a sóssiio· í1s· z horas .o 40 minutos; · 

, ' t ' 

Pnblicnoilo feita por ordem dn Cornmi~~iio de Policia om 
virtude do deliborncão do Senado. · .. . 

Regula. o deferimento. da herança no caso. de success.iio · 
«ab intestato) , 

. I 

(Do Sanado) 

·. ' O pro,icct.o que nos vem do Sonni:lo cogita de impnr.l.nillo \1S-
M~~ . . .. 

Rel'ore-se o mesmo no complicado. l.hcma .iur.idico q'no cnbA 
soh n. epigrnpho gornl de Systoma Successorio. 

Apadrinhou-o, com o prestigio do sua autoridade moral A 
ititelloctunl, o St•, Senador Feliciano· Ponnn, um dos .espíritos 
.mais lucidos ·daquollc ramo do J,>oder Legislativo, ponderado o 
reflecl.ido, sem poder ser. suspeit.ndo do •agir sob a influonoin, 
mnl dominada, de t11oorias, ainda cm esboço, no terreno .pura-
mente especulativo. · · . . 

Nós ontrnmos em'phaso ngitadn de roformn dó nosso. diJ•oito 
privado assignnlado, isto com o esforco inicial, nn tent.nt.ivn 
da. r.odifiC'açiio das leis civis. . . 

Embora. suspensa a obrn, o lia não póilo ser considerndn 
nhnndonnda o quom snl1e si o tempo .não clnrtí razão á. dom·orn 
crne tem tido o. pro,iacto no· Senado, n rlospoito da soffrognfdiio 
rins . codificndot•os. . ' · . · · · ; · 

. Niio recorda reinos nqni .ns divergcncins. do escol•ns 'sohro li 
r.ol'\vonioncin .ou inc!JnVeni~nci:n· dos codigos, mns bem podia mo~· 
sahentnr que o proJecto do· Senado, de que nos vnmos occupnr 
agorn, modificm•ia n m'at.rwin do que trota si o codigo· civil· U
Vtlsso sido snncelonndo Jogo após n sun adopciío poln Cnmnra. 
. Ou,ontão,.o que é· um inconvenienl.o n nssignalnr, o far:tn d~~; 

ndopciío do codigo talvez contivesse n ncçiio rio illustro Sonndo~ 
nno ,julga nttondor 11 umn oxigoncin da nossa sociedndo pt•opon
rlo.o quo so contóm no pro,iccto, rolntivnmonto no Systemn Suo
QOssorio. · · · · : . · 
' Do 1'ilcto, o quo o codigo adoptou o pnreco que ndoptn.rin· 
dol'init.ivnmcnto sobre este nssumpto distn do que consngrn o . 
projecto do Sr. Feliciano Pennn, o que n ·uosso vor corresponrle 
mais nos fundamentos l10jo bom delinondos do diroit.o do sue-· 
cessilo · · . · · · · · 

·na.fó~ma.quo; longri'do nos parecer in·convenient.o osf.e pro
ces'so de reformar a nossa leglslnciio civil, antes se nos ·nt'igura' 
~ratico, pois os nssumptos, nbsor.vendo P.or: nortes a nttfjnciio 
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í:lo legislai:Ior ll 'lí proporcão que .i:i .sua: urgencia_impõe-se,. não · 
:fatigam e. podem ter desenvolvimento largo, c1rcumscripta n 
Cliscussíio a cada thema ou instituto de direito oivil1 por su:l',vez, 

Era uma grande verdade o que dizia . Portahs, do que os 
codigos se fazem· com o tempo e. que, propriamente fnllando, 
~~m~~. . . . 

Toda a lei encarna o pensamento 'jurídico .do momento, do 
onde dizer Ihoring que os codigos devem ser n consciencin po-
):mlar methodi2:ada. . . . 

Nós temos a ardente aspiração do ver o Msso dircil.o 
privado refundido, o nosso paiz dotado com um systema de le
gislação que corresponda á sua situação actual, mais conformo 
'cOm o grúo de nossa civilizacão, asphy:xiado como se sente dentro 
'de fórmulas obsoletas que nasceram com a coloni•a e sobrc
;viveram a esta, enroscadas.':\ Patria, •a despeito de tudo, 

Não 'é uma aspiração isolada 'a nossa e sim antes nos con
fundimos, quanto a isto, com todos os povos civilizados que re
olnmam a refundição de seu direito privado. Pour.ol, oscript.or 
l'nureado; no introito do seu livro suggestivo La Reeherch.e da 
ia Patern.ité, assiin se exprime: 

«NiÍlguem p6de dissimular que em todas as sociedades pro
Cluz-se um trabalho lento que modifica não só as condições da 
vida social como os costumes. e a moralidade publica; que desde 
então ó um dever para o legislador levar em conta esse movi
monto, ou para lhe moderar a marcha, ou para lhe favorecr.r 
os'offeitos e tendencias.• · · 

E' o protesto contra o codigo Napoleão, que já não corres
j:londe no espírito da sociedade franceza, contra o qual Pouzol· 
diz ser necessario ter n coragem do pro~lamar do alto 'dn tribuna 
nacional que, no conceito unanime dos economistas, a sommn 
'das doutrinas dos tres livros do Pentateucho francez ·está pe
:rempta: que concebida e promulgada por um estado de mili
tarizncão social a contra liberdade, mantém, ha 100 annos, ·todo 

·um estado de cousas illogico e obsoleto; que a Franca, emfim, 
não tom •ainda o seu codigo, codigo do. seculo XX, que se inicia, 
·eodigo liberal, de igualdaae para todos, tendo a solidariedade 
por base o com uma ,iurisprudencin de equidade e bondade para 
os fracos. 
. Mais energicamente, por ventura, assim se exprimia, sobre 
·o mesmo ponto, o advogado geral Cruppi, no discurso de reaber-
f,urtt' dos tribunnes, em :1906: . . . 
. . cNão ó em vüo que o pensamento. i:Ios homens de hoje se 
volta para o inicio do seculo, para n hora em que Napoleão, dis
pondo a sou bel t.alnnte dos mnteriaes esparsos sobre um s6lo 
revolto, . levantou o odifioio social que nos abriga ainda. E' ·a 
tortura do futuro que nos impel!e para as pesquizas nesse 'pas
sado. Uma pn~te da obra impe;rlnl, os mais prudentes espíritos 
11em o sentem, não se pódc mms adaptar no nosso estado. social. 
Muil.os problemas que Nnpoloüo ncroditm•a ter resolvido sur

,gem .novnmonto ninis complexos elo que nunca, denote da nova 
gtlraolio,~· · · · 
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·- · · ·corri muito maior autoridn'de ~nllllva Oimbali, O srmldé espiw 
rito que a fatalidado Lüo cedo arrebatou a essa glo~iosa Ualin que 
t.río saliente posicíío assume na formação da morlornn cultura, 
sob o in'fluxo do espirita sermanico. 
· Cimbali salienta quo nenhum systema, nenlmmn insl;i
tuiclio, nenhum organismo scientifico, artístico, social, a des
peito dn consagrnoiío dos seculos,. considcrn-se mais inviolavol 
o snsrndo. •rudo cnlle o se transforma 1\ vista de olhos, sob o 
mnrtcl\o incxornvel da orit.icn,. ao impulso irresistivel dns 
novas necessidades que surgem. 

Referindo-se, ent.ü.o, mais particularmente ao direito ci-
vil, são ostns ns suas impressões: · 

~No meio de t.nnt.n vertigem do revolucões c transforma
ções, como navio plumt.nsmn que sulcn tr·nnquil\o as ondas bor
rascosas do oconno semeadas do moribundos e · de ·cadaveres,. 
o diroit.o civil parece não soffror nbsolntnmenLo a influencia 
revolucionaria dos novos l.ompos. Fórma supersLite o. tan
tas outrns coovns, de ha muit.o .iú dcsappnrecidas ou trans
formadas, o direito civil, de Lodo immohili~nclo na sua substan
cia o nn sua est.ructurn, tal como· snhido da civilizacão romana, 
'depois de t.et· governado, assimilando raros elementos, n socie
dade medieval, parece so ter. imposto, recebendo npenas leves 
roodificnoõos, o governo definitivo ela sociedade moderna e mniR 
n sobrevivoncia . inalt.omvel fis suas futuras e inevitnveis 
:Lrnnsformntiõcs. » 

E isto é diLo por um homem da osLaLurn de Cimbali o 
em pair. onde a reaccüo contra o direito antigo ,iá so accen
tu(Lrn do modo ineqnivoco, no tempo em que elle. assim se ex
primia, tanto que o codigo civil do sun pntria arrancava-lhe 
applnusos enthusiasticos. 
· Que diremos· do nós, estacionados no direito porLuguriz 
'de soculos passados, quando o mesmo Portugal, rotineiro, 
preso (L tradicfio, pouco affeito a soffror n influencia das mo
dernas correntes, sempre se animou a refundir o seu diroil.o 
privado, in-rJuenciado, aliás ainda e muito pelos preconcei
tos seculares de que não se poudo emancipar de· todo ? 

'A subordinncão absoluta no costume, a dependencia rigorosn 
'da tradicão, ninguem mais admHte. Um novo sopro, vigoroso, 
:rorte, o do met.hodo, intervém ho,ie na obra das leis .. 
. . 'lf. observacão, sapientemente conduzida, como diz Chironi, 
'é posta pela arte logica hodierna, como fundamento do toda 
J)esquizn scientificn: a prccodoncia do methodo indnotivo, ns
signaladn triumphalmente, no estudo das sciencias bioJogicns, 
affirmou-se nas scioncins moraes como elemento reformador. 
que, banida a velha escolnst.ie11 e soffrenda n esper,ulncão, 
quer consLruccões ·deduzidas, não de leis dogmatizadas, por 
offeito de tradioões, mas por via do raciocínios proprlos. 'N. 
npplicncão dos novos criterios ás disciplinas mornos é dou
trina qunsi universalmente acceitn, tornando possível o do
lineamento de uma sciencia, que tirando a existencia de ou- . 
t.ras, coordeno. os resultados, tendo em vista, assim , n. des-

. eripciío da vida ~ocial, em seus ·Vitrios ·momentos de desen
yolyim.ento .• , 
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Surge, '(J' corto, uma aocusnciio, de so·t' o direito n·ssim; 
não . emanado mnis do eostumc, deixando de ser, por isto; uma 

· mnnnnciio do. conacioncia popular, o sor• .nntos o producl.o do 
rlcrluciios nbstrnetns elos .illl'isl.as. 'A isto Chironi respondo sor 
:t 'o])joccüo puramente. nppnronto: co methodo historico, rliz 
elle, n .poscruiul. hislot•ico, não se limitam n estudar o direito 
índópondonl.emonf.o do imns nnusas, mns lovn osl.ns em eonf.n 
pnrn. n · oomprehensüo de seus motivos; o do ondo occorre quo. 
esl.n so .devo procurar no ponsnmonto daquolln classe der pos
sons que directamente olnborornm n lei, ou concorret•nm pm•n 
Rlln c:indi'rectnmento, estudando o direito existente o propu
gnnndo. as· suas modifícacõeu Não são estas deso.ut.orizndos · 
IJXpreJ~sões do quem niio valha pelo credito superior ndquí
r·ldo: ... :.Unnnimo é. o senth• dn todos os jm•istas moder.nos, 
sondo. que entre .nós os melhot•es espíritos estão do nccllrdl).· 
eom estas idéns.· Na mesma Italia pnssnmm j1í para o ter
l'llno !ll'ntico, victoriosus assim, como nssignnlnm os ndmi,: 
r•adoros. do Oimbnli, no introito de seu livro fnmo.~o «A nova 
plwso. do· diroit.o civil~. cujas idúas forcaram o governo n agir· 
no sonl.ido do dar ao direif.o pr•ivado italiano n foicfio· do 
tnmpo ·com a int'Juenoia de todas as correntes que ·rJcvem con
oor·ror. para. n. sua .formncão superior. • . . 

·O. ministro Gallo, no r;olntorio em que pedia umn. com~ 
missão :pnrn esl.udaJ' a rr.formn. gorai do direito privado, obo- . 
lhJeill" a· essa cot•rento, f.empet·ndn. com largas concessões, nn 
l.crt•cno ... dns rcnlidados socincs, nm suas mnnifostuoões.. · 

·Cabem muito bem aqui nlrrumns das considcracõos dossn 
mcmomval poon, que tem a data do 10 de sctembl'O de 1906 .• , 
lmn,.·.anl.os elo tudo, vem em apoio da reforma, cu,in necessi
rlndo ·o' projocf.o do Senado justifica, e mais dn obrigação om 
Qtw. ost.umos do I~cfundir o nosso direito privhdo, rosto do ro
;::imQn :COI~ryinl, som quç nqs t.onhnmos nporcehi~o quo o .velho 
J•OI·I.ugnl· ,.1:1 ~o omanCJJlOll. dessas mesmas leis, cm grn.ndn 
pnrto./ ·.. · . · . · · . · · 

, :Dir. o Sr. Gallo . no Rei : cSiro, tutti i pncsUn qucsf.ri 
rrinoirio ,di Beco lo, ntl.r•avorsnno un'om vernmenl.e crition· no!' 
cnmpo'. dei ln logislnziono rJ si. t1•ovano di rontc ai pt•oblcma· 
,jolht'"J:o.visiono della codificaziono, ii piu nrduo prohlemo ·clle· 
possn nrrosonl.nrsi all'nf.tivit.í1 dosli Sf.nt.i: nrduo spocinlmontri 
llüi,.l.ompi ,moclomi:. nei. qunli !'opera dello IOil'f:i nçn puú r,iu 
cssore. Mndonsnl.n m Jormolo nst.rntf.o, no venH' cJrconscrJt.tn: 
:Hl.lHI;i:ll'lllnnmouto nhtJ Jm sr.bito conl.inui proccssi di t.rnns
formn?.inno, · mn vuol ossero tompcrntn. nlln viva ronltit so·,. 
t'!inle· inJ.ut.l.fl huuo moltoplici mnni:fcstazionc. . · . 

. · .. n· nu ovo ponRim•o politico, lo avaria te npplioaziono delln' 
RCionzn. .nl tocniciRmn delln tlrodu?.ione, lo· grnndi indust.rie, 
l'rilovnziono do l.ul.ti lo clnsso, .ln ospnnsiono dolle ideo demo-· 
r.rnticho;:un l.onoro di vila spil'it.ualmonto piu alto, unn· jn.;. 
f.ollii!'onzn. piu vivn o p'itl ostc.m degli'intore55i gonornli,. · in '' 
t.qt:f.o:.Jo, lpl'o. ·o~pt·~s~ioni ... rn~f.ico)nri,. nn ~ont.im~nt.o serpJ?re · 
p1u nob1l~ d1 tnul.ma, !11 solldn~Jotu : occ_o,J nuoy1 fnl.tori .Jn
torvonuttJ 11 .scJ•opolnro un pó lo . .vP.ochm nrohJtotl.ure delle 
antlc!Je l'orme ·legislativo; od iJ erenro :il bisogno di nuovi in-
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ti:ti~ioni c 'di nu ove t•iuhurche stlllu ·uormo rugolat.rici deli a vi ta . 
... . )\!Ot'l mu\;~l'~i n,<Jiia. lcpi~lt)Zio~r\:; munLrc !III Jmit·uvigl,ios•.' 
Jnuvnuu.nl.o d mvc~ttgnzJOnt sawriLrttclto u· ilr ru!íoncrnzwrte 
cçononuctt apre rmovi orizwnLi ngli occhi nosLrt, significa 
vr-.:uru ,fuor·i delln vilrt c porciu !'uot•i llul vcro •. QunluU!JLw sia 
1'! ~iffwolllL dul pr·oblcnm snr·obbu um:t disn~tt·osn oon!'êssione 
tlr .JmpoL•JrLzfl de :u·rusl.al'si · d:wuuLi nd osso, guardnndolo con 
u,n sut)SO di sgornento, invu~e dj ai'J'ronl.nt•o .com prot'onda fuuc 
nullu I orzu dulln eonccnzn gtm·dwn modemn,, · 

. . 
,. e I I I I 0 I I I I I I I I I I I o' I I I I O O o O o O :o 0 o' O O I 0 O O I O I 11:1!1,1 I 'o O O I I I I I I I I 

· · ·Depois, t•ul'm·iudo-se mais parLiculm·monLe á. Haliuo lendo 
·assigualado o. gl'andu c JH'Ol'icuo ·csrorco dn Allemuuha, dtt 
.~uissa, Slll'fJL'uhuntlundo o mundo ,iuridiuo com u obra inguntis-
situa de ~uus uodil'icucüus, diz o Ministt·o Gallo : .. 
· · · «Út' bm1c, puo afferm:u•si cite iu ILulín i codici .l'ispondano 
alie esigcuzc, deli a su:t nLLualo csistonz:t '! lluo~tt•ó codici · civilc 
speuialtnunLo, J'u ou ,; una opom vut•nmettl.o dogntt di nmrni
razionc, ó :Corzc t11nto diverso dnl codiec ft•auccso che IJOssa 
soi.l.t•arsi nlla. cort•etll.o di J'BfOJ•mn, o wm ó ittvccu f.lit•otlo rum
fJOllo, u deve comu quello J'nlnlmenlo subirlo?» 

A l'csposta ó :t mttis eloquente. Dopois de pu1· em ul'i
ilcucitt o Yuior. da o!Jw que é o Godigo Civil Halinuo, " 
::>r. Gallo ruconl:cce que a nwsttlll idéa 1'undmnuntnl do Dit.·oif.o 
:Privado, que. domina toda 11 cvolucão do Codigo Civil, nucus-
siLa t•cLoqucs. · . 

E nós? Que dit•emos ouLüo, nús que vimos, de .. mais do 
s~c.ulos,, csLacionndos, sal~o qunulo a algumas rcl'ortmts quu 
uno mms fJUdora!n sur admdas ? · · 
- O St·. Clovis Buvilnquu no 'i-llll'oito ou observm;üus para 
csclarucimeuLo do Codigo Civil Brar.iloi!'O, assignalava UOlll o 
vigo:· do sua indisculivul autoridade isto mesmo, dizendo das 
leis ou dos Coúigos, que olles nüo· siio monumentos mul)uii
th iuos, talhudos na rocha, pm•a se pOVjlul.ttiL!'Om com a mustua 
1'eicão dos pl'imoil'os momentos, e!'ectos, immovois, iner·radica
\'eH;, rujam cm tot•no, muito cmj>ora, tumpcstaúcs, csltnt•t·ou~ 
dom-s•J imporios; sossobrcm civtlizncües. · · · . 

Afina admirnvclmonLo uom o pensamento. do Chiroru, 
n<Jima. exposto, :\l'firmnndo que os Codigos, ou 'digamos; . cm 
simi.ido m:tis t•ostriuto, as leis stol'iotypnm a J'ót·ma do !JCllsa
mcuto iut•idico, ern um oOL'to momento do civilizncão do. um 
povo, o, si for·om vnsnúos mn moldes selectos, com. Vlllltagum 
JH'ovorito, pot· largo tempo, :is necessidades soeiaos. '11ois lfUIJ 
é o sou fif.o prinuipal tt·nduzil-ns c assegurar, ·do melhor modo, 
n sutt satisfaciio. . . . . 
. Lembra. .o Sr. DovilnQlll\ quo cada. SYJ>Lomu plulosov,luco 
o:onct·ctizn, em l'o:·lo synthoso, uma cmtccpcuo do mu!Jdo y:ct.o
riosa, cm certos ccrobt•os ,O!) cm cu,rto momon~o lustorwp, ·o 
sorvo de repouso nos · cspn·:tos, sattsfa.zcndo us nccosstúu-
dcs .mcntncs pot• algum tempo. , 

. Applicu Mo aos codigos, ou, como· di~somos, .as in!i,Rilllt.S 
.leis. .• .. .. · · · ·, ,. 
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O cscripLo1• i'rnrmez lloguin exp1•ime pàns!Ülliinto· mais ou. 
1nonos idontico, quanto ás verdades relal.ivas, ,vencedoras na 
hora de determinada corrente, assignaJando mais que : 

«<I esL absolument impossiblo do so fairo uno .íusLe idéo · 
de l'evolution sociale, eu particulier du dovoloppcmont. du 
droit, si l'on n'est pas pénélrtl.de cettc vérité, qu'il y a prosqne 
tou,íours deux mouvomcnts, celui dos doctrincs, qui cst cxtó:.. · 
rieur1 et celui dos interêts économiques, profond, . parfois 
invislble, et qui fait aller !e trottoir-roulant do la civilizu
tion, SUl'. lo. quel gesliculent Jes tbéoriQiens.». . , 

· ·O ·Dr. Lacerda de 'Almeida, admira v e! espírito do ,jurista, 
não proclama no seu livro sobre obrigações que, com o desen-. 
volv1mento da sociedade, novas relncões surgem, demandando, 
para regerem-se, direito novo ? . . . 

Momoraveis palavras são estas o muito suggostivu~ duslo 
notabilissimo jurisconsulto: · 

«Nem é, sómente, ·solicitado e coagido pelo turbiiiÍão dos 
factos, pelo inopinado das circumstnncins, quo o diroil.o su 
desenvolve e alarga, creando fórmulas jurídicas ul.ó untüo 
desconhecidas;. · · 

Não; a sciencia com suas fórnms puras, uom sou~ mo- . 
t.hqdos ape1•feicoados

1 
cOO). suas continuas inve~l.igagões e pcs~ 

qu1zas, com o trnba ho mcessanto ·de appro:nmaçuo, compa
ração· e ·generalização, vne dando nova, mais ndenntadu, mais 
adequada intelligencia ao texto legal, sustentando-o, umas 
vezes, por motivos diversos dos que o dictaram, abandonando-o 
no esquecimento e desuso outras vezes; outras, finalmente, 
deixando-lho de pé a fórma extema apenas, petr·ificução 
inane· de instituições .que já viveram e das quacs o pensa
mento jUl•idico, propellido pelas forcas de outras o novas 
circumstancias, se acha distanciado já.». 

Nós comprehendemos, como povo, a imperiosa necessi
dade dessa obra, ·o póde-se dizer que estamos em plena· acti..: 
vidade .reformadora, attestado isto pela tentativa muito posi-. 
tiva de uma codificacão, na qual começamos por umn modifi
cação da mór parte das disposições de direito civil em vigor., 

A simples codificação póde deixar de ser o cumprimento 
da obrigação primordial de dar á sociedade brazileira novos 
moldes, mais de accôrdo com as suas condições de .existencia, 
pax·a ser antes a exposição systematizada de todos os nossos 
cstatútos. . . Porém, emprehendendo o Brazil a obra do seu 
Codigo Civil, pretendeu faze1• · direito novo, dando ao Codigo 
a !'e i cão que correspondesse ús nSJ.liracões geraes. . . 

.•. E é ainda, quanto a isto, mUlto accentuada a divergencia 
entre os codificadores o os representantes da escola historica, 
preferindo estes as reformas parciues, ú .medida que. as neces-
sidades· as vão reclamando. · · · · 

Seja como fôr, 11 obra dn oodifioacão, · tentndtt entre nós, 
foi o p1·etilxto para 11 revisão ge1•a! do nosso Direito CMI, 
encalhada· ·embora, o quo ·não é o relator de~te. parece1• que 
Jamanta, cel•to !)Omo .estú 'de que nada impedirt'i. qu~ o Brazil 
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rn'alizo us importantes reformas de que carece d seu DireitO 
Pt•ivndo; o· mesmo mais depressa, pelo processo das dis
tmssõos purciaes de cudtt nssumpto, iio que mettendo mãos ú 
obru geral da rei'ot•ma, de uma só vez. 

Nem se dig!l que obm assim deixará de tet• unidade, desdo 
IJUe se tonbu. como verdade que um só é o criterio scientifico 
que ·deve presidir á elaboracüo de nossas leis. 

Si. o Codigo tivesse sido adoptado pelo Senado uom :i 
m•~sma ~apidez com que foi pela Cumat•a, nada impeditt que 
ho,1o ost1vessemos occupudos com o assumpto deste mesmo 
pro,iecto, que propol'iu dorogaçõcs ao mesmo, sabido como ó 
que o projecto do honrado Senador mineiro adeanta-se muito 
sobre o ·pensamento dominante na hora da. discussão, na Oa:-. 
mnt•a1 relal;ivamento á ordem nus sucessões , o quanto ás 
rcstrJCoões á liberdade de testar. · . 

O que ia sahir naquelltt hora não era propriamente o 
quo estú nas· nossas aspirações, o quo pt·ova o projecto ora em 
r;ustucão. · 

Vejamos o objectivo deste. 
Jill!o tem por fim regular a ordem du. successão ab in

lastato o alargar os .limites, dentro dos quaes o testador, com 
lwrd~it·os nocossarios, forcados, pó de dispOr do seus. haveres; 
dCJIOIS .da morte.. · . : ,.1 

Quanto á primeira parte o pi·o.iecto altera profunda
monto o direito existente, porquanto dá a prefex•oncia ao con
,jugu sobro todos os collateraos, na ordem da successão, Jogo 
após os doscondentcs o uscendcntes. · 

Quanto ú segunda, o mesmo projecto ampliando o direito 
oxistontc, que facu!Ln ao testador,· como descendente o ascen
dente. succossivel, de dispOr da torca, 'determina que essO: 
J'aculdude póde it· ú metade de seus haveres. · . · 
• A importancia do assumpto, ·que faz .objecto da discussão; 
o enorme. · . 

'.rl'lltaudo deli e, dizia o Sr, Goucellc Seneuil :: 
« As· luis que t•egulam as successões exercem a m!lis 

onergica influencia sobre a t·iqueza, a prosperidade e a civi
l iz:t!)ão do um povo ; · pois a· o:ctividade com que um povo 
l.rabalha, 'produz e accumula 'não depende já tanto do sráo 
do. segurança quo tem o hmniem 'de gozar individualmente os 
seus bons, mas ainda. da maior ou menor faculdade que lh~ 
é 'dudrL do l'nzer nlsueni gozai-os 'depois de sua morte.:. 
· E' corto que a respeito é ·muito funda. ainda a. divergencíU: 
~obi·o o criterio regulador desse direito, que já em ai encontra 
quem o conteste em absoluto. · 

Os socialistas do todos os tempos pedem a abo.liciío das 
succcssõos, como um dos meios de se. chegar ú xsuald~dB. 
oconomica que elles pr6gam, theorías que . teem sodur.Jdo. 
mesmo alguns dos paladinos da escola liberal. . 

. Outros respeitando. ainda o direito de propriedade, cqi!!o 
inherente ao individuo, -ndmittem a successão como exercJCIO. 
desse direito,. gxercido !J.m neto. d!l ult~mu :vontade,. S!Jf!dO 



defensor nota_vel dest1t lhooria ·o. Sl• ... Stuar~. nrill,. QUe iiUina 
·pela. prof'ercncia do Estado, · quusi sempre.- 1111 .~uccessiio · ab 
.. intc~tato.: · .. , 
.· Como ·se. sabe, ·em . geral, os osoriptores italianos sgo 
.muito ... resor\rndos . quanto . ao direito . · successot•io ·; · · raro 
aquelle que contest11 11 successúo necossal'ia, obrigatot•in, ·IJos 
descendentes. Não. ussim ... no que so refere nos parentes que 
cllcs vúo, sncril'icando .no Estado, restringindo. muito a linha 
succcssoi•iu, os lírriitos. desta. Um notnvcl cscriptot· encerra 
em um. conceito .. a .thcoria. do condomínio do ·l'nmiliu; .~oh 
.'cci•Io ponto de vista:. «La continuitú. do lia vi ta no lia umuuitã. 
"l.ravorso lo. cnwna uon interottn, delle ,genuruzioui, chu ·Si 
~uccédóno mediante il.rinovursi ooslnnto. 'deglí ·olemcnti olld'
essn si compone, implica necessnriltmonto la continuitã uel 
·godimento déi boni . nccessnri allu conscrvnzione o .. alio svi-
lup[Jo PL'O!!I'cssivo .dolln. vi ta .st0ssn.:., . . . . , 

E' applicnciio do principio do. que o diroito do súcccsallo 
se' reconduz antes do tudo nos· diro'itos· da ·fmnilin•. · . 
, : 'Em geral os italianos fazem concorrer· na cousi,iLuicfio 
üo :direito do propried.ndc o elemento individual; o !'amiliur 
•l o social. Emquanto viv·o, ·o chefe ·da' fumilin ou um. geral 
o . .titulnt• dn propriedade. tom o. uso exélusivo' ou ·r;:oso desta, 
.~alvo. ns obrignaões decorrentes 1111 constituicúo da familiu. 
tncs como us ·provisões ·aJimontures aos membros· da !'amiliu, 
·e salvo u obrigncão de pngnr no Estado os impostos sobre a. 
sua .fortuna c nssim. do mesmo· modo que durante· a ·vidll 

''deste ·titUlar; :i'famílin e ·o Estado toem· um 'direito de "cspc
ctativu quo so concretiza o realiza no inst:mte da.- morto c é 
·então· ·que· se resolve· nos · seus elementos . simples· o direito 
complexo · do P.t•obidndo, reiviiidicnn'do cndn uin · dos trcs 
'fnctorcsl 'pam· si, 11 pnrtc'•i:Je direito quo lhe 'compete sobro. a 
proprieua.do 'commum. . . . . 

. Uma parte, que se· suppuzm• o rcsÚitndo do csJ'orco in
.(lividu.nl· para a· acquisiaão do vnl~r ·no .. quul se :concretiza u. 
.propncdado, dessa ,•ello· disport\ livremente; a. outra . pnri.e 
l'estanto, variavel segundo a posiciio 'de .ond!l um· sobrevivente 
.com rolncúo ao morto,, .levando-se em conta o seu concurso 
.na •ncquisicão do patririJonio, s:ilvo o direito do pt•imiliro em 

· dispor:.da totalidade. da fórtuna onde faltussom. os pnrentils 
tão tJt•oximos ,que. núó • se . .udmittn n sua collnboracúo .na fot·· 

·.tuna; finalmente, o. Estudo,. !•oolamundo :.a snii, pn1't'e, ·sob· ;i 
Jórmn· do tn.~n, maior ou menor;. segundo' os' cp~currontes· com 
t'IU~ se apr•esentc, pm•a ser ein casos . , esp.ecmcs o . sucêossor• 
;UDICO ;, .' : . . . . . . 

:·. ·:;':Vol este ·eritorio quo''l•egulou, oútre nós, n succossiio\\.ab 
'·ilite'stato c ·cm vil: tu de · dó> qun I ·se limitou a 1'nculndnde do , 
testador com herdeiros rieceilsarios 11 torça. · · . .. . · · \ 
· ' ··E· 'liinda este foi' o oritot•io qu!Í ·presidiu 1í olnborncüo do 
ci:idigo ··civil italiano;· como se' VÜ •DO. re.lntOI'ÍO. de Pisnnelli, 
exnctnmentc''sobro ·este ponto.: ~... .. · · '· ·. • .. · · .' ,,. · 
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Positivamente, o que se quiz, foi fuzor valot• a clmmada. 
prudencia. do legislador sobre as abstraccües dos phylosophos: 
reconhecendo, cm medida varia.vcl constantemente, de um 
lado o direito de dispõr por causa morte, no individuo, e do 
outro a quota de reserva em favor dos parentes mais estreitos, 
múo grado a propria disposição do individuo. 

Para oste fim os codificadores italianos afastaram-se 
dos dous criterios quanto ú successiio, o do condomínio de 
familia e o da presumpciio do vontade do defunto, sem testa
mento, concluindo que o primeiro importaria em negar· ab
solutamente o direito de dispor, ao passo que o segundo, polo 
contrario; nfl'h·maria tal direito sem limitações. . . 

Ellos, como vimos, fazem entrar, no direito de proprieda
de, os trcs elementos componentes, o individual, o familiar. 
o o social, harmonizando-os o limitando-os. · 

Muito· vasto o thcma, maior desenvolvimento do mesmo 
nos afastaria demasiado do ob,jcctivo que temos em vista c 
que é relatar o projecto do Senado, parecendo-nos bastante 
um resumo destes conceitos, para attingirmos o fim que nos 
forca a estas explanações. 

Ainda süo os mesmos os sentimentos predominantes na 
Italia quanto tí possivel reforma do direito de successiio. 

Os pontos cardeaes süo estes: abreviar na ordem ou li~ha 
colloteral os parentes chamados ú .successiio legitima; dar pre
ferencia ao con,jugo sobrevivente sobre estes e outro tanto com 
o Estado. . 

O projecto do Sr. l'eliciano Penna visa principalmente este 
escopo. · 

O illustrc Senador, inspirado pelo sentimento da reparação 
que se devo ú i'amilia que se const.ituo pelo casamento, eleva 
o con,jugc n quem ML a profcroncin, na ordem da successão, io
bro os collateraes. 
. Ninguem contesta mais que o sentimento da. unidade fa
miliar estú muito restringido, como observa Cimbali, que .i us
tifica; na evoluciio do direito, a limitaciio do direito de successão 

· at(! certo grúo, surgindo, em dado momento, como herdeiro, o 
Estudo, como um organismo cthico. 

Em Franca, ,iú so considerava um pt•ogresso fixar o direilo 
do successiio no decimo segundo grúo. Mas a verdade ú que o 

· nssumpto, no conceito dos cseriptores, niio se póde reso,lvçr 
com uma formula geral, aconselhando todos o prudente urbitt·Io 
do legisl•ador que devo intrepretar a conscieneia popular, exa
minar em onda momento e Jogar a ,justa medida de unidade e 
solidariedade familiar, para assim coordenar a medida e o li-
mite do direito do successüo. · 

O codigo francez, justificam muitos, foi feito em momento 
em que, a despeito da revoluciio, nüo tinham desapparecido. os 
vincules da fnmilia feudal nas classes altas, os federativos de 
corporacão nas classes baixas o os tradicionaes de communida

1
dc 

nas t'Ul'acs e quando o Estudo, pela memoria de recentes vio .a
cões e usurpnçõQs, .niío se firll!ara aindn como organismo othiCo 

· nnivornal.. · · :· · · 
•m 11 
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, O codigo italiano adoptou o decimo srúo, o quo .foz Uch,. 
aüLor .de .um estudo do direito comparado entre aquillle codigo 
e .o Napoleão dizer: «Le C ode italien limite la successibilité nu 
dixieíne degré de pnrllnttl. Le project presenté nu són'at l'arrô-

. tnit nu iieuviêmo et nous pensons tivec M. Rodiere qu'on aurait 
pu, s'ai:ls inconvénient,. fixe1· 1~ ~uitieme degrcl comme limite 
du drolt de succéder. li est certam, en effot, qu'apres un cer
tain nombre de genérations les liens du sang sont bien relegués, 
et qil.'il est impossible de parlar d'afi'ection présumée.» 
· .. · · A esse .1•espeito ouç·rtmos aind11 outr11s opiniões, como a de 
Treílbard, que no seu relatorio sobre 11 mataria,. n11 confecção 
·do Codigo Napoleão, lembrava que as relações de família extin- . 
suem-se de certo gráo ·em deante e que a eÃ'Jleriencia demons
trou que 11s .successões devolvidas a taes distancias eram causas 
sempre de lutas e de escandalos. . . · . 

Laurent, a seu turno .. diz.: «<I n'est pas dans nos mrours 
d'étendre, les liens qui naissent du sang;. ces liens vont plutôt 
en se.Felac~ant.». .... . . . . . ·" , . . .· : .... ·' . ·' . 
. , . , C1mbah,. admirador , do cod1go italiano, censura. as reti

cencias des~e, quanto . a este il<?nt!), dizendo qu~ o legislador niio 
teve a preCISa coragem para !Imitar a. succcssuo entre parentes· 
áquelle limite que, no dissolver-se dá familia moderna; é o 
unico que corresponde ú consciencia d11 unidade e solidarieda.je 
domesticas. Este escriptor propunha como criterio informador 
para regular o caso e conciliar os direitos da família com os d11 
. sciQiedàde, fixar o quarto. grão com exclusão dei Estado e dahi 
por deánte. até o decimo os parentes concorreriam com o Es
tado, augmentando o quinhão deste, segundo o grúo mais dis-
tante dos herdeiros. · · 
. . . . . O projecto do Senado fix11 o limite da successão dos colla-
teraes até o sexto grúo, estando. ein seguida o Estado. · 
. " .. E parece-,!IOS que 11ihd11 o seu. mustre autor fçz as mais. 
largas concessoes nesse terreno. Nem se póde argUir que vae 
nisto um attentndo ú tradicão que repous11 sobre .uín larguíssimo 
conceito da unidade nti. f11mi!ia. P11rece até niío, ser temernrio 
affirmnr que entre nós é este conceito muito limitádo. Não temos 
pára -,estribar argumeiitacão alguma, dados ou observações de 
algum critico superior e apenas. ns deduccões d11 . observnciio 

.pessoal, da vida nacional levam-nos a concluir pela affirmativa 
que. fizemos. . . . · .. . . . . . . . . 
, . . No nosso paiz os membros. de cada. família dispersam~se 
rapidamente, hoje, com ,a~ nec~ssidades,ct,a vida, como,jáse dia. 
persavnm. O Jaco. estreito é vigoroso e mtenso no mesmo la!'. 
Jri11s se .resente dé um taLou qual afrouxamento· no terceiro· 

· ~áo e cjuasi nu no é no sexto, que foi o limite, marcado no pro-
Jecto. . . , .. . . . · , . 

De modo que n imprevidencia; ein. testar, difficilmentê le
vantará· clamor contra um11 lei· que recusa o direito a parentes', 
distan~es, de succedereril em se timo grúo; · · . ·. · . : : 
· .. 'Mas está no sentimento geral do povo a·ínedidl1 que dá no 

iiôi(iuge a preferenoia sobre os collateraes.· A injustioa frequente · 
ná. fil.lfla · de test11mento de sobra nos instrua quanto aos senti~ 
;til~f.!t<is do nosso povo que bem s~nte QU\1 ~ conjugll que formou 
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e integrou a vida domest,ica, só pela inadvertencia do premorLo, 
fica sem a successiio. E assim, uma voz que no caso ó por assim 
dizer n presumpcão de vontade que a lei estabelece pura regular 
a successão aú inta.vtato, o como isto não impede a disposição 
volunturia, em sentido contrario, mais vale que a nossa lei con
signe a r,referencia do conjuga sobre os collaternes, snnccionada 
com o s1lencio do defunto ou modificada por acto de última von
~e~~ . . 

Assim a Commissão está de inteiro accôrdo com o projecto, 
na parte. referente lÍ successão aú intestato, acreditando que 
elle attende ás mais elevadas e nobres aspirações da nossa so-
ciedade. . 

Nada ha a accrescentar á sabedoria do artigo primeiro que 
fixou ainda o direito de successão entre os conjugas, dependente 
de nüo es!iarem desquitados, na hora da transferencia da succes-
siio.. · 

Regulada a successão ab intestato, o projecto passou a se 
occupar com a successão testamentaria. 

Propõe elle que o .testador que tiver descendente ou •ascen
dente successivel só poderá dispOr de metade de seus bens, con

. stituindo a outra metade u legitima daquelles, observada a 
ordem legal. . · · · · 

As leis e.m vigor limitavam esse direito do testador á terça, 
agora elevado á metade pelo projecto . 

. A Commissiío vae mais longe, opinando pelo amplo direito 
de testar .Que propõe em emenda ao projecto do Senado, limi~ 
tudo apenas quanto .ás obrigacões oriundas da constituição da 
família, as mesmas que em vida a lei. impõe ao testador .. 
. E'. uma questão já muito debatida esta da liberdade de 
testar, instituto que existe na Inglaterra e na totalidade dos 
Estados .da União .Norte Americana. · . 

E' 'sabido que a liberdade de testar teve como principal 
argumento .contrario a ullegncüo dos philosoJ.lhos ·do seculo xvnr que, sustentando que o direito de propriedade era uma 
oreacão da lei, esta podia crear restriccões para elle, marcando
lhe o termo com o termo da vidn, these eloquentemente sus
tentada por Mirabeau, lida perante a assembléa nacional após. 
a sua .morte. . · . · · 

. E' conhecido o incidente, as palavras de Mirabeau que 
Troplong classifica de cynicas, por elle proferidas, quando en
tregava a Tnlleyrand aquelle rJocumento com a incumbenoia 
de lei-o perante a . assembléa nacional : «Será comico ouvir 
:fallar contra os testamentos um homem que não existe mais e 
que acaba de Jazer. o seu.~ . ' . ' . . . 
' Referia-se. elle á oircumstancia de haver testudo, dispondo 
mií:moiosamente quanto ao destino de seus bens. 

Imbuido da doutrina do Contracto Social Mirabeau, dei
xou a sua celebre dissertação que serviu de poderosa clava para. 
os adversarias do direito de testar, propagando-se· como ma- · 
xima de que só Deus podia fazer herdeiros. Mas;. pouco resistiu 
essa theoria,. sobretudo. pelo seu .ponto de· partida~ todo falso, · 
'para. se affirmur antes que testar é o triumpho aa liberdade 
·no direito civil, proprio dos povos livres, soberano attestado 
lia .libérdad.e civil, .. . . _ .... , __ :.., .•. .J 
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Athnittido o tliroito do Jironriedade, o tlit·uito tlu dispOr 
devia ser-lho inhcronto c dar o direito de dispOr causa morti.v. 
Nüo so discuto mui.> tal direito, sendo a corrmlie do ·seculo · 
XVIII l.'clpellid~t cm n!Jsoluto. Apenas trava-se a cllscusssão cm 
torno da.limHnc)úo .ou nfio des~o direito, sendo que pela libet:
dnde plena estão os que ndmlttom n prepondernncm dns !CJs 
cconomicas sobro as cogitncões puramente philosophicas dos 
juristas. · . · 

Si a J'nculdadc de dispilr ela propriedade nãocl limitada cm 
vida, POl' que limitai-a como neto de ultima vontade ? Si um 
pae, dUL·ante n sun vidn como titular dn propriedade pódc, sem 
restriccõos, alienar ossn propriedade, pot•quo recursm•-lho o di
reito do dispclt• dn mosmn pum depois de· sun morte '? Eviclonto 
f~tlh1 elo Jogicn ha nos quo admitlem que essa fnoulclndc possa 
lho ser concedida ·dentro de limites determinados. Questão pu
ramente do q'ltantu.m? A terca, a metade ? Porque uma c não 
a outra ? Hecordn Dunoyet• a discussão travada n respeito, no 
seio elo antigo Conselho de Estado, para pOr em evidencia que 
uada ,justificava n preforencia pot• este ou uquelle limite. Cada 
ot•adot• propunha o seu, invocando um o direito romano, outro 
o costume, mais outro n lei de Germinal do nnno 8", sendo 
Xinnlmente acceilo o que o Codigo estabeleceu, isto pura acabar 
a discussão. 

E diz o mesmo Dunoyer: Faltava uma base para limitar 
razoavelmente a faculdade do testar. E como não ver que a li
berdade limitada está exposta. precisamente ás mesmas ob· 
jeccões que a liberdade inteira ? O testador que dispõe da 
quota disponível dá tambem ordens para o tempo em que elle 
não mais existir; decide •tambem do destino de sua fortuna, de
.pois de sua morte; está, igualmente, exposto ás seduccões e ca
·ptacõcs, us pai!'ões podem int'Juil• para desviarem-n'o do seu 
dever. · · · 
· · O dilemma deve ser posto francamente: ou a herança 

nccessarin absoluta ou a Jillordade de testat• tambem absoluta, 
pois não hn meias razões. . 
· · Ou o direito de propriedade ostcndc-se· atcí !is disposicüos 

.de. ultima vontade, ou esse direito estaca no limiar da morto. 
O quo é irracional cí, pelo facto da morte, entender-se que· esse 
direito .fica reduzido a um terco ou ú metade. 

· Na expressão· de liberdade absoluta queremos comprehcn
der aquella liberdade que se limita por certa ot•dem de deveres 
·moraes convertidos em loi, P.elo facto da mesma COtlstituiciio 
d11 familiu·. Assim; se não achamos motivo pam t•ostricciio ao 
direito . do propriedade depois dtt• morLe do seu· titular,· do 
mesmo· modo niio queremos que corn. esta se,iam oxtinctns as 
obrigacões ou os encargos de certa natureza. De modo que,' se 
a propriedade do defunto responde pelas suas dividas, outt•as 
obrigações que olle tinha·em vida o a que et•a forcado a atton-
der,. podem subsistir; • . · · · 
·. · · Referimo-nos· li obrigação de soccot•t·er~ os 1'ilhos na idade 
llm · que não podem prover li.· sua subsistencia c mais 
·á do· ·su'stelitarcm aqu'elles que, ·a despeito de haverem attin
gindo· 'li maioridade, niío podem provct• por si ás • necesidndes 
de sun cxistenoia, por• incapacidade physica ou moral. . . 

' f,. 
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.. Na mesma. Inglnterra, patria do amplo c illimitndo direito 
de testrtr, surgem os defensores dcssn restricção que deve sub-
sistir npós n morte do testador. · 

Lem~rnmos que isto tem Lido em seu' fnvot· n pnlrtvrn do 
Stuart Mtll, de Blackstone e outros, no que são rtcompanhados 
por todos os partidnrios desse instituto. Assim Dunoyer, jú. 
por nós citado, grande c eloquente pnrtidario dessa liberdade, 
fa~ esta restricoões. · · 
. «11 est par e~emple bien entendu quo ln Jiberté de testcr 
ne snurait aller jusqu'à autoriser un pilre, qui contracto, pat• 
Je seu! .frtit du mnrirtge, l'obligation de nourrir, ólever et en
f,retenir sos enfant.s, .iusqu'll. les priver dos provisiona nlimen
taires qui leur est duo, en tous Jes cns; mais si sa. vi e, dlu
rant son ob!igation, en droit rigoureux, ne consiste qu'll. Jeur 
fournir cette provision, elle ne srmrnit aller plus loin aprils sa 
mort, elle no peut ompôcher que d'ailleurs sa libertú de tester 
ne reste entiere.» 

O celebre Le Plny, que fer. escola, batendo-se por esta fa
culdade iUimitada do testadot· de dispôt• de sua propriedade 
para quando não mais existisse elle tambom, acha que .tal res
tricciio,. existente, não vem modificar por fórma alguma o 
mesmo direito, nas disposições da ultima vontade. . 

A liberdade dtl testar ·encontra hoje o apoio incondicional 
dos economistas, apeznr de lhes opporem rosistoncin ainda 
alguns grandes espíritos de ,juristas. São dons unicos os pnizcs 
que a ndmit.tem,é certo,mas não ha qumn ecnteslo as vantagens 
que ella trouxe pnrn ambos, nndn valendo as ob,ieccões de que n 
mesma rosuscita os privilogios do feudo, t•oslabelecondo o 
direito de primogenitura. Na Inglaterra, por exemplo, de Frnn
queville dtz qun é elle quo permitto por um lado mantor,.se 
a sua admiravel aristocracia, é elle quem sot•ve de . esteio á 
grande indust.ria que não está oxpost.a ao frncc icnnmento for
cado das .partilhas legaes; ó elle quem conserva n classe dos 
proprletarios immobiliarios, uma dns . forças vivas da nnciio 
e que, deixando a intr.gridado da sua autoridadn, mantem o 
espirita de famliia, uma das bases principacs da ordem social. 
· . Diz ainda este autor: «LiL se trouvent, on grnnd pnrtie, 
lo· socret, de la grandeur. com me de ln libort.ó de l'Angletcrre, 
la source do sn puissanco indust.rielJe·ot do son esprit coloni
satour, Je germe do l'r.ceroissement de sa populntion ot de 
'J'augmentation de· sa richesse agt•icolo, lo príncipe du respcct 
·pour les. nncêLros et de ln solicitude pour . Jes dcscendnnls, 
pour tout dire enfin, lo. fonds de cc sage espt•it conservateur, 
·qui a snuvé Ia nation nnglaisc de toutes Jes catnstrophes aux
quellcs si peu de natio.ns du continont ont t'éussi 11 se sous-
trniro.:r> . . . 

ResRondendo á nllegaciío de que este systema favorece o 
direito âe primogenitura, diz de Franqueville que a Inglaterra 
desmente isto, no passo que o systemn actual de sucoessão, 
em Franca, ó a ne~nciio, a destruição da autoridade paterna, 
tendo os trnbalhos de Le Plny provado, como o salientou nron
talembert «que n ncclío da lei que attribuo n. onda herdeiro, 
nilo obstante n vontade paterna c dos outros cohcrd'eiros, o 
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direito de fraccionar a herança, é o maior obstaculo _ para a 
constituiclio da pequena .propriedade que o codigo Napoleão 
pretendeu fundm·.. 1 · · · 

Como prova em contmrio da alleguoüo ainda. do se1• osse 
regímen da liberdade de testar contrario IÍ divisão da pro
]lriodade, diz o Sr. Lavergno: · 

di y a, sana douta, d'immenses fortunas territorinles, mais. 
ces fortunes qui frappent Ies regareis .de l'étrangor ot même du 
régnicole ne sont pas les seules. A cOté dos possossions do Ia 
noblesse, se montrent Ies domaines plus. modestos do la uentry; 
Dans la chambro dos communs, Mr. Disraeli a affirmé, snns 
être oontredit, qu'on pouvait compter dans Ies trois royau-· 
mes 250.000 propriétaires fonciers. Or, comme !e sol cu!tivab!Ei 
est, 'ne tout, de 20 mi!lions d'hectnros, c'est une moyenne do 80 
hectares pnr fnmille; et en ajoutnnt Ies torres incultos, de 
i20. Le même orateur, évaluant, commo nous, a 1.500.000;000 
de franca !e revenu nêt de Ia propriété rurale, · a trouvé, ii 
l'aison de 250 000 copal'taseants, une moyenne de 6.000 franca 
de rente. Parini ces 250.000 propriétaires, i! en est un · certain 
nombre, 2.000 tout au plus, qui ont à eu."l: seuls le tiers des 
terres, et du revenu total, .et dnns ces 2.000 ii on est '50 · qui 
ont dos fortunas de prince. En partageant entr·o ces 2.000 fa
milles 10.000.000 d'liectares et 500.000.000 do revenu, on 
trouve 5.000 hectares et 250.000 :rrancs de rente par famille. 
Mais, .continue !e même auteur, plus Ia part de l'aristocratie 
est considérable, plus celle dos propriétaires de second ordre 
se trouvo réduite, ceux !à, oependant, possédant Jes deux 
tiers du sol, et . .iouant conséquemment dans la' constitutíon de 
propriété anglaise un rôle deux fois plus important. Leur lot 
moyen tombe à 80 hectares environ, et :leu r J>evenu foncier 
à 4.000 franca. · 

- Comme ii y a nécessairement beauooup d'inégalités parmi 
eux, on doit en oonclure que los propriétés de 1;000. 2.000. et 
3.000 franca de rente ne sont pas aussi rares en Angleterre 
qu'on lo croit; c'est en effet ce qu'on trouve quand on y re-
garde de pr~s.~ · · 

Que póde haver de mais eloquente do que eJtas cifras ? 
Ouçamos ainda Montalembert: «L' exemplo que nous offre 

sur ce point ln législation de I'Angleterre nous montre que la 
ljberté de testar est à Ia fois Ia conséquence et la S"!lrantie de ja 
liberté générale. C'est oe que oomprennent fort bJen les écrr
·vains qui défendent à ln fois, pnrmi nous;Ia monarohie 'abso
luta et Ie Code Civil. 1\[ais c'est oe que ne devraient pas mé
oonl\aitre ceux qui restent · fi!!IJ!es aux croyances et nux espé.:. 
rances libérnles. Le droit d'ainesse c'est à dire le froin mia 

. · à .. !a divisibilité. infinie de Ia torre' par ln liberté de testar, ne 
répugne qu'au despotismc. II nest nullement inherent , à la 
seule aristocratie II s'adapterait facilement à une démocratie 
sagement or•gnnisée. Illui donnerait Ia force et Ie droit'de durer 
en se conciliant nvec Jes meilleurs intérêts de la propriété.:. 

· A ·Verdade disto está. na domonstraoão dos prodigiosos 
resultados que tal instituto colheu nos Estados Unidos·, como 
todos reconhecem. ··-· · · ' · 

I •,-
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Um dos mais 'tlldremados defensores do direito amplo de 
testar é o celebre economista Charles Dunoyer, que, com a sua 
admirava! !ogicn, na importante. obra que deixou ·sobre a li
berdade de trabalho, torna ir'rcspondivcl a defesn· que fa;r; 
dessa mesma liberdade. Assim, expondo o assurnplo, diz 'tllle 
que de facto nenhuma razão existe para, em geral, serem 
diversas 11~ pnrtes dos filhos do um mesmo J"nc na her1mça 
dostc,.mns QtHJ hn razões oxcollentes para que endn. um ohf.onha, 
tanto quanto possivol, tt cousn de que molllot· partido !IOSst\ 
tirar; para que se evite a partilha do que não poderia ser 
partilhr.do sem !l'l'D.Ve prejuizo; para que o pae trat'tl com igual 
favor, cm suas ultimas disposições, nquolle por quem elle tenha 
menos f'llito em vida ou que tivesse seffrido desastres de for
tuna não merecidos, para, em summa, clle tornar as condições 
de todos tão iguaes quanto passiveis. . 

Como obter a partilha paterna com essa ,judiciosa equi
dade ? Tres são os· meios que se apresentam: o primeiro é 
conferir á sociedade o direito exclusivo de regular as succes
sões; o segundo serem reguladas pela ·sociedade e pelos paes; 
o terceiro, que isso scjil. um direito privativo dos paes. · · · 

O terceiro parece ser, thcoricnmente, ó mais ,iusto e o 
mais pratico, mais de accôrdo com as tendencias da sociedade. 

Em primeiro Jogai·, a fortuna do testado!', venha ena de 
onde vier; é sua propriedad~ inteira e níio apenas no terço ou 
na metade, com exclusão di!. sociedade que não tem communhão 
com tine, salvo apcnns o direito desta a um imposto em troca 
das garantias que lhe dá; da sua protecção e· com· exclusão 
dos filhos, para os qilaes tem obrigações, é certo, sem que 
por isto sejam propríetarios de seus bens.. . · · 

Sendo propr'ietario, póde dispor de seus bens, mesmo no 
leito de, morte e para quando niio existir, tudo na conformi
dade de seu direito muito legitimo .de propriotnrio, não sendo 
coritrn o bom senso que ene tome disposições para '.".quando 
niio existir, ·certo como é que a todo o momento pratica actos 
com effeitos posteriores á sua vida; que não ó razoaveJ' admit
tií''que elle· disponha livremente de seus bens em vida; poden
do mesmo dissipai-os e que se pretenda de,terminar o destino 
desses bens contra a sua vontade, para depois de sua· morte. 

· E' mesmo· desejava! que se adopte o direito amplo ·de 
testar; des~javel como holl,lenaS'Q.rn ao seu direito ~e, propr~e.., 
dade; deseJavel como um ·Impulso a dar á sua actlVJdade In
dustrial; mas é. ainda sobretudo desejava! como apoio indis
pensavel para a sua ,justa autoridade. Si ha um meio de for
talecer ·essa autoridade paternn, tão· essencial e aliás tão en-. 
frnquocida, 6 sem duvida dar a liberdade de testar.' 

Si o Codigo Civil arvora-se em protector de meus filhos 
e exige que eu reserve uma parte do minha fortuna para elles; 
ou resnondo no Càcjjgp qqe eu quero ter 0 direito de dispor 
de tcida ·ena em favor desses filhos; mas· quero antes de tudo 
que olles o tenham do mim, . livremente por minha sobernnl!o 
vontade e não por il}lposiciio ~a lei, ·pois assegurando !"- ~e1 
violenta o intromettida, antecipadamente, um certo d1re1to 
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n. uma quota de minha propriedade, clln, lei, púde alterar os 
sentimentos do meus 1'ilhos com relncüo 1\ minha pessoa, en
fraQuecendo o meu poder, n justa deJ'orencin dos i'ilhos, cnu
snndo-nos um prejuízo n todos: 

Em vez de igualdade céga o fria dn lei, é preferível quo· 
haja uma equidade intelligente. Admitte-su a lei regulando 
onde o. sile:ncio do morl.o deixou a sua vontudo ignomda. l\fas' 
ossn vontade, manifestada, deve provaleceJ.• sempre, que RC 
JlÓde temer, si ninguem cont.esl.a ns a1'J'oicües quo nascem do 
snn~::ue? · · · 

As .excepilõos ? lHas estas, pnrn os que desconhecem dove
I•cs, raros em casos t.ncs, são sempre possíveis, não !altnndo os 
recursos dos honestos pnrn darem .os resultados pretendidos. 

Mas púdo-so ob.iectnr nindn que. n lei regula os casos ge- · · 
1•aes, mesmo porque os miles niio formam ns regt•as o são A 
excepção. Accrosco que o temor do commotter umn injustiça, 
urna iniquidade quo possa recnhir sobro n sun memoria, no 
despt•ezo da opinião, evitm•á quo um pae osqueca o seu. do.ver 
para sacrificar n oxtranhos os filhos. E ns captações, .os pro
cessos indecorosos pelos quaes se vonco umn ventado fraca, 
arredando o testador de um dever, são · sempre razões para 
so invalidar um. testamento que. não exprime ossa vontade quo 
n Ioi. quer livro c por isso mesmo consciente. E domais, como 
já bem obset•vou n Commissão quo no Senado dou parecei· 
sobro o projecto, o direito do dispot· da torca, consiGnado na 
nossa lei, aconselha que se,jnmos cautelosos em se tratando 
de alargar a faculdade do testador em dispor de maior parto 
do seus havc.res ? Qilnes os abusos commcttidos, qunos os cs
c3ndnlos na historia dos nossos tribunnos ? Quo clamores se 
teem levantado contra iniquidades pela torça .parto ? Si os 
paes, podendo tirar nos filhos uma pm•to do seus haveres, nüo 
so utilizam desse direito siniio em bem ·dos mesmos filhos, )Jara 
cm geral refugiarem no lia a inovitn.vel miseria . que succeélerâ 
ú disposição prevista da legitima, porque não lhes dar a se
rara morto dos que partem sabendo que providenciaram. para 
que a prole l'iquo com as precisas garantias, contr•a n misoria 
inevítnvel, pelos desnt.inos dos incapazes. Quantos paes mor
rem hoje, torturados .mais por essa · agonia, de que o seu 
longo esl'orco, de uma vida laboriosa será desperdiçado pela 
inexperícncin de filhos· mal orientados. · 

A este rospeit~J, mnnifcsl.nvn-sc, não ha muito, . em um 
substancioso nrt.igo, um notnvcl braziloiro, ;jurista omorito, 
pae de familia austero, um dos mais res(leitaveis nomes da 
sociedade braziloirn, o conselheiro Coelho Rodrigues, cm lon;. 
gas considerações sobre os resultados de nossa defeituosissima 
legislncão quanto ás suceossões forcadas. · 

Nüo podemos resistir á tentação de ornar este. rclatorio 
com um longo trecho de tão memoravei· artigo, que, ·além de 
valer por si, pela sun admirnvol logicn, vale pelo prestigio 
de seu nutot·, equivalente no éco de nossa ·sociedade, nn qual 
elle 1! umn figura proeminente. 

' ,, .• . ' 
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Falia o Sr. Coelho Rodrigues: 

«Os jovens nco~JaLinos, a quem n pobreza · dos pnes não 
impor. a necessidade do trabalho J•ude, desde os primeiros nn~ 
nos,. são os Mcss'imws lc.v cn{ants de Legouvé: habiliLnm-so 
desde pequenos, n ser o cenLro de conve.rgencia de todos os 
cuidados e att.encões, rtã.~ só dos pnes como dos fnnmlos, dos · 
amigos, dos v.j~inhos c dos eo!legas. .· · . 

Sabidos desse te!llplo de idolatria vão ás escolas, não 
nprender a serem ute1s o bons, mas a serem sabios, admira~ 
dos e babeis pam se imporem no governo dos. ouLros. Quando 
n vaidade niio lhes dá sufficiente estimulo pnrn sobresahirem · 
nos estudos, supprimom-nos os· empenhos e os amigos dos 
paes, ·o dcsLo modo so !Iabilitam a concorrer, preterindo-os, 
com os l'ilhos dos poht•es, os bnsLardos e os ricos, c os mes~ 
tiços, • quo pudet•am dispensar aquellc recurso, pelos seus pro
prios esl'orcos e pela intelligoncia fecundada pelo trabalho 
conscie.ncioso o constante. 

A insLrucciio desses Príncipes Aforlltnado.v outras vezes 
ó obtida· com prejuízo do sou physico; torna~os creLinos mo
rnos, invalides anLos da virilidade; aguca-Jhe a imaginação 
:í custa do .iui~o; prodispõe~nos para as absLraccõcs do mundo: 
real ou para a poesia choromingas, e cifra-se não raro em uns 
tant.os m·namentos da memoria: Dictu pulcltra sed ab usu 1'C~ 
mota, como· qualificava Bacon os discursos dos juristas phi-
losophos. ·· · . · 

·Levados do exemplo ás vezes bom surLido dos ricos, os 
paes abastados os imitam, e são imitados pelos pobres, que niio 
raro privam-se do necessario no !at• domesLico, para: vangloria 
de ter um filho doutor e, como· La!, habilitado a aspirar todas 
ns ·posições, mais cspecL:wul!)sas do que solidas da vida pu-
blica. · · 
· Si os paes são ricos, o filho, sempre inclinado a exagerar 
ossa riqueza, provoca o sarcasmo dos collegas, antes rivaos do 
que ·amigos, quando os voem queimando as pestanas, emquanto 
os Velltos ·estão moureJando em casa par11 o livrarem daquella 
·canceira. . : : · · 

Si o mandam .educar no estrangeiro, correm o risco de o 
verem voUar, no fim do alguns annos, estranhando tudo em 
sun patria, a comecat' da !ingua que não faliam, da agua que 
não bebem. . . . 

Si os pnes siío apenas nbasLados ou, ainda poior, pobres, 
correm o r1sco de verem o filho, educado em um meio superior 
ús suns posses, JlllSSIIr n idade em que melhor se aprende a 
trabalhar; adquirindo habüos de: preguiça e de.luxo, que o fa
rão faLalmenLo pobre llll sua, abastança,. ou miseravel na sua 
.pobreza, pela desproporção· enLrc os seus gostos habiLuaes e os 
seus recursos pecuniarios. . · · · 

.Nestas circumstancias· · elle difficilmente·. deb:ará de ser 
um descontente incontentave!,. confinado entre a ambição e a 
impoLencia e sempre disposto a pt•eferir a cidade ao campo, 
e 11 poaiçiio offioial mais subalterna á do !!ltrea mediopridtlde 
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do trabalho e á modesta independencia, que Deus sempre con~ 
oede a quem não rende culto ao luxo e ú prefl'l,.içn. 

Em 'resumo: os ·anglo-snxüos eduunm seus filhos pura a 
lula po!a'vidn: nós instruímos os nossos para os empregos pu~ 
blicos o para os cargos polit.icos, e, si nüo estamos muito en~ 
;;anados, a hrJranca neaessaria, secundada pelo contagio do 
oxcmplo, JJO!n mania do imitarmos o que não ~omos, o poJo 
nl.nvismo este vicio, ó o microbio original dn epidemia que vao 
opin·nndo p. destruição da raca lnl.inn, c j1l fcJ-n inferior ú nn
glo-suxon m. 

· cA loi nalm:al, diz muito bem Montesquieu, obriga os paos 
a creurem os filhos, mas não a os fazerem herdeiros,, A he~ 
rança necessnr·ia, tal como a f.omos, ó contraria á economia 
politica, no mesmo tempo que ao d'irei!o e á moral.' · 

E' anti~economica porque,-do um Indo, desde que o pro~ 
ductor não póde applicar como quer o fruclo do seu trabalho, 
e tem já coin que viver folgadamente ou deixar de. produzir. ou 
malbarata o que produz, e de outro lado aquelle a quem a lei 
civil garante a riquoza,polo unico facto do ter nascido do pacs 
ricos, tom todas as · razões para ser preguiçoso o prodigo e 
nenhuma para ser laborioso e oconomico. · 
· Ello' níio sabe quanto custa o trabal'ho, nem sento o maior 
dos estímulos deste, a necessidade de ganhar o seu pão com o 
suor do seu rosto, á qual todos fomos condcmnados tanto pela 
justiça como pela bondade de Deus, porque quem não tem . 
o que fazer não i'az cousa boa e, para vigiar um ocioso, . são 
precisos dous occupados; suppondo-se que baste um de vi
gia emqunnto o outro repousa. Não ha cousa que mais pese 
do que o tempo a quem. não tem cm que o empregar .. 

·•rudo quanto nos faz ricos sem trabalho nos induz aos 
dous vícios mais anti-economlcos: o luxo, que malbarata a 
riqueta produzida pelo trabalho alheio não retribuído, e a 
preguiça que impede a produccíio e é uma doenca do espí
rito peior que a ·Velhice do corpo, porque faz inutil a quem 
podia e devia deixar de ser. · 

Nada mais inutil e ás vezes nada mais perigoso . do que 
um herdeiro rico, mal educado, ou, o que vale o mesmo, criado 
sem trabalhar, · . 

· E' ainda injusta a herança necessaria; porque, pa!"a ha
ver igualdade jurídica é preciso tratar desigualmente os seus 
desiguaes, e o legislador não tem meios para ser, nem razão 
par·n suppilr-se melhor juiz entre os filhos do que o ·pae; por
que n dtvida natural deste fica. paga. pelo trabalho da reacão 
e. educação, depois das quaes, si nlguma das duas . partes fica 
devendo ú outra, não· é o pae ao· filho,' mas o filho ao pae. 

r~tó póde não parecer bilstnnte aos paes, que continuam, 
utó, o ulttm~ momento da vida, a tudo' L{ilerer e tudo 'fazer 
mats pelos li lhos do que por si mesmos: mas o que o corncão 
paterno tem o direito "dé querer e de ·fazer, levado pelo seu 
amor nnturnl, o legislador não tem o de ·impOr-lhe como abri-

. gacão jurídica, nem o filho o de exigir-lhe ~mo um· credor 
civil> armado de todos os privilegias ·e meios compulsorios., -

., ' 

-
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Os bons filhos. niio precisam e os múos não merecem esse 
favor da lei, cujo efJ'eito neste caso é igual ao da prohibicil.o 
do nso das armas, que o múo cidadão · t.rnz sempre escondi
das, 1.cndo tt uortozu do uggredir com vnuLagom 11 qualquer dos 
outros, inermes e indefesos por .obediencin no legislador. 

~arece que o nosso presume ju1•ís et de ;iuris a perversi
dade natural dos paes, amadurecidos pela experiencin, e a 
bondade dos filhos ·desprovidos de !la, apezar dos factos quo
t.idianos mostrarem que no lado de cada máo pae, que se cite, 
poder-se-1m citar uma duzio. de filhos ainda peiores, pela ra
ziio natural dos filhos sómcnte saberem o que devem ao pae 
quando tiio bem o siio, c quasi sempre muito tarde para re
pararem as suas ingratidões e desobediencias ·passadas. · 

Para se,r immoml bastava a heranca necessaria ·converter 
em obrignclio ,jurídica um dever moral, fundado no amor, que 

· niio inspira por decretos, nem· por textos de lei, porque é es
pontnneo ou não oxisto e todos os meios coercitivos, empre
gados para produzil-o, siio contraproducentes; mas não é 
tudo. .. .• · 

Desde que a herança é necessaria, os filhos 'devem-na á 
lei e não aos paos e nüo a .recebe. deste como favor, mas recla
mam-na como divida, garantida por todos os meios compul
sorios do direito. E' o caso de repetir-se com S. Paulo 
·(Rom. 4J 4) : «S·i ew le11e hoeredes sunt, ewinanita est {ides~. 

A intrusão do legislador entro o pae e o filho .' annulla. 
a confiança reciproca, que é o Jaco mais solido dás· relações 
de familia; com a confiança. vae-se tambem o respeito; e sem 
este não póde haver amiz'ade nem .amor duradouros; · · · 

A forca moral do pae, que é o segredo da educação e· sup
pre com vantagem o emprego da physicn, desapparece ipso 'fa
cto, ou fica tão enfraquecida que .raramente poderá· dispensar 
o auxilio desta. · · · · 

·«Homem desmoralizado niio governe~, dizia uma lei de 
Solou '(32), e como deixarli do o ser, mais ou menos, ·o pae, 
devedor perpetuo perante o filho que a natureza 'lhe deu e 
que o legislador converteu om ,seu credor privilegiado e se-
nhor do fruto do seu trabalho? . · 

vm 
' ' ' 

Oriunda da organização ferrea da família . romana, cujo 
chefe a consubstanciava o recolhia o producto do trabalho dos 
seus membros e personificava n communhilo do lar, que só 
se ·dissolvia nela morte dello, a heranca necessaria niio apro
veitava ao descendente· emancipado, omquanto niio se intro
duziram as collacões, e . no seu principio a necessidade ara 
para o filho perante o testamento · do . pae que Ot"a a lei d'lo 

· successão : Uti leoassit . . : ita jus-esto. 
· Só muito tarde é que foi trocado o sujeito activo pelo 

sujeito passivo daquella necessidade, pt'ovavelrnente por in-
fluencia do Christianismo. · ·· · 

Mas lá ainda n legitima só excedeu da quarta parte· da. 
herança depois 'que as Novenas- iS, 99 e. 92 de Justiniano ·a 
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elevaram a um terço, quando o pae .tinha nté quntro filhos, o 
á metnde quando tivesse cinco ou mais filhos. . . 

O Reino do Portugal, cu.io codigo do. :100~ nindn ó n base 
do nosso direito civil, inverteu a proporção do dircil.o com
mum, elevando n dous tore os. n.lcgi timn u. eonsot·vamlo ns me,s
mns causas de desherdnção dos doscendent.os, quo eram ·J 4 fJ 
qunsi todn.s vergonhosas, Lnnto pnrn o deshordnnto como pnm 
o dcsherdndo. 

1\lns o legislador portuguoz teve suas rnr.üos para mm
ggerar ns .. restt•icçõcs do dil•eito commum nns .circumstnncius · 
do tempo. A inquisição dominnvn absoluta um todo o pnir. e, 
apeznt• de invocar 08 direitos do céo, não se doscuidnvn dos 
interesses da terra; .a mão mol'La absorvia a Jll'Opriedado se
cular a tnl ponto que o mesmo legislndot· l'eceiou, em f7üfl, 
vel'ificnr-·so «o caso do serem as almas do ouLro mundo so
n!JOrns de todos os predios do Reino,, como uisse o § 12 da 
lei do fi do setembro de 17ú0. 

E lít a maioridade não emnncipnvn o Jill10: csto não podia 
testaz· impubcrc, nem depois de maiot·, de todos os o;rms pc
culios; o mal'ido era legalmente n cnbecn dn mulhel' o os TIO
deres paternos o marif.nl o consLituinm centro da communhão 
dn fnmilia, do cujos bons podia di.spor, com uma unir:u l'CS
tvicciio, quanto. no~ de raiz ou immevr.is .. 

Foram, porém, os praxistas relaxando, nl.l'nv6s dos so
culos, o patrio poder suggerindo 'casos novos de emnncipnciio 
ppesumida; o nosso Imperio ·secundou-os, subsW.uindo ns 
Ords., do L. 5• pelo Codigo Cl'iminlll de 1830 o, sobreLudo, 
promulgando o decreto de 31 do outubro de 1831, donde a 
nossa .iurispl'udoncia ·inferiu a emnncipacüo da maioJ•i<lnde, 
reduzida de 25 a 21 annos. 

·Depois deste decreto, o filho, desde que tivesse esta idade, 
podia casar ·sem licença nem sciencin do pno o gnstnr quanto 
ganhasse, som dnr-lhe contas, por mais ,que ll1o tivesse cus
·tado, o ainda que .iá houvesse recebido delle tanto quanto po
derin llerdnr por sun morte. E n nossa .iurisprudcncia, nt6 ho,ie 
mesmo, pretende. que o pae, que repartir em vida com os 'fi
·lhos emancipados dous terços do que tiver, não poderá, ainda 
assim; dispor de mnis de um tcrc:o do toroo que reso!'Vnr para 
.~i. isto é, s6 poderá testar do iJ9 de todn·n sua fortuna, por
que cns collncões não nugmentnm a terça!, Seja elle embora 
pobre e os filhos ricos; passe elle n· mourejar a vida emquanto 
os filhos .dissipam os ndonntamentos, os ganllos c os dotes 
dos respectivos con,juges: de cada trcs moedas, que. consegui!' 
poupa!', devel'ít necessariamente duas nos seus filhos. E' um 
snlé dn paternidade, mas dtt paternidade legitima sómentc, 
porque a nessn lei renega, em regra, os filllos nnturaes, ainda 
que J•econllccidos pelo pae, porque tanto importa negar-lhes 
a· successiio, como fazia o decreto de 2 de setembro de 1847, . 
provavelmente por considerai-a um favor ·da ·lei: pois a na
t.upezn niio tem dous processos para procrear filhos nem o 
di!'eito pormitte que estes sejam punidos· pela culpa da sun 

· procreacão (si culpa llouve); para a qual niío concorreram 
nem · poi:linm concorrer. E, tod!IYin, n mesma ,jurisprudenoia 

•• 
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aiudtt hojo proLomlo applicar uqucllc decreto desnaturado, 
1:apcioso, inconstitucional c immorul, at<í na parto derognda 
posilivnmenlo pela lei do casamento civil. · 

Ob.iocta-sc que Lonlos o direito do deshordacii.o; mns des
lwrdaciio como? Com a dc!J!aracão dos motivos pelo testador 
e a sua prova cm ,juizo cont.encioso, quando esses motivos sii.o 
tão grnves u i ndcceulcs flUO o lembrai-os, devo doct• muito· tL 
qualquer puo du moralidade mcdiocro; o .escrevei-os, no seu 
ultimo acto da· seeua da vida; devo pare·cer·· um· impossível 
mor·al o o exigir-lho, umn.· superlativa pouca vergonha· do 
legislador. ' 

E quem duvidar d i:lso t•oflicLa sobro alguns desses nlO'
Livos, oxact.nrnontc os mais graves o os quu molhar ,justlfiuu-
riam cm ,iuir.o a doshcrda~.üo. · 

A Or·d. L . .\ 1.. 88 especificava entre outro os seguintes: 
L" •.rcnt.ar conl.r·a a vidn do ascendente. · · · 
;!.." .J>ór-lhe ns mãos irosnmonto, isto <i, cspnncal-o. 
:J." '.l?m· copula com a madrasta ou com o padrasto . 
.\ .. " Doixnr·-srJ a J'ilha menor deshonostar com algum ho-

mem (34). · 
E' o recibo ou a denuncia uxplieila dessas vergonhas ex- · 

tremas do lm•, feitos no acto mnis solomue da vida civil o su
Jeitos ainda a um JH:occsso puhlico o escandaloso,· movido so- · 
bro as cin1.as quentes do tcst.ndor, o que a nossa lo i, r.olosa. dos 
dit·oit.os da l'amilin, exige <iomo condição essoncinl para quo 
ollc possa cxer·cer o seu apregoado direito do doshordacão, 
como si o logislodor não. Livesse nociío do pudor· ou suppu
zesso logislnl' para um povo nbsolut.amonto desprovido desse 
sont.imento, l.ão nnturnl quanto rospcitavoll . 

Monos absurdo ter·ia sido probibir tnos deshordacõos do 
que pormit.l.il-ns por tnl pt·oco. A prohibicão teria sido· bru
tal, mns niio leria .sido indecente: e 11. docencia não ;;e impõo 
mais nos govurnndos do que nos governantes. Pelo conLrnrio, 
estes são obr·igndos pelo mrmos n ~·itmrlnl-a ainda que não a 
rrJspeiLom, pois d<JSilfl do alto n. <lOI.'t'up<;üo dos povos. · 

E nol'.e-so que, HÍ tl filha fl>t• seduzida !lO!' um sou irmão, 
o nosso direito actual isenta csLc da desherdacii.o o o premeia 
com o direito do nccrrJscct· sobro u legitima da deshcrdada! 

· A tanto nii.o desceram os compiladores da Ord:, sob cujo 
regímen não havia imprensa nem 1'CJlOl'tcl's; os processos po
d inm ser secretos: sü poLI inm advogar os que· tive:lsem. o i to 
annos· do curso " tlou:l do pratica o, llm reg1•a, os paes do fa
mília, como dovinrn sur· os· ,iuiws o cscrivúos, o O:l incestuosos 
não podiam herdar, pO!'CJUO morriam, 1111 forca os do 4" caso, o 
no fogo os 'do 3" (Ords. L. 1", ts. r.s o !lft, c L. 5•, t, 17, 
pr. e § I •) . ·· · · . . 
· Daqui so póde ver a que ponto tom descido a orsanizn
<~"io legal on antes a dcsor•gnniznciio ·moral da família. latina, 
Ónde o legisladm· pnreco animal' rn·opositalmente os ,jovens inex
perientes conlm os paes amadurecidos pela ·idade o refrea
do:! pelo· ~o.:acão, como ~i ostes fo~sem anil!laes ferozes Q!JC, 
sem o br1dao da h~rnnca noccssarta, preferrssem nocessnrrn
mcnte os estranhos nos sous .filhos, para deixar ·áquo!les o rru
ot.o do seu trabalho o as heranons dos seus P.rogenitores. 
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. Entretanto, a expor•ioncia de todos os tempos prova que 
o amor· dos p!l!es 6 mais constante o desinteressado que o dos 
filhos; admira-se mais a piedade filial do que os desvelos pa
ternos, naturnlmonto porque estes são mais vulgares, e o 
povo j 1í invenl.ou um annexim tão eloquente quanto verdadeiro: 
cuma mão é para com filhos •O com filhos niío siío para uma 
miíe». · · 

Pela nossa parto estamos profundamente convencidos de 
que· a liberdade do tostar niío mudaria sensivelmente o des
tino das herancus, mas, apenas, faria que os filhos criados re
cebessem como favor o que ho,io exigem, muitas vezes, como 
credores impacientes pela demora do vencimento, que, na hy
potheso, é. u morto elos que lhes dCiram a vida. 

J:í ouvimos a um ,iov·en bom instruido, sinão e·ducado, e 
de boa origem, bemdizOl' da sorte do um collega que se sal
vara do uma situaciío desesperada, com a herança de uma 
mãe, que\ em vida, nunca lho. regateara os sacrifícios recla
mados pe as suas prodigalidades I 

O unico effeito pratico (o tão ,iusl.o quanto vantajoso para 
os proprios herdeiros, da liberdade de testar será augmentar 
.enormemente :t disciplina ÀO lar, que não se fortifica pelo di
reito, mas pela moral, o que, om regra, s6 recorre áquelle 
quando lhe falta esta; porque o principio da família é o ca
sam•ento, cuja base é o amor, que não se rege pelo direito e 
;procede do coração, que tom, ús vezes, suas razões, que a 
propria raziio não comprehende nem explica. 

As velhas famílias fidalgas de Portugal sempre foram 
mais i!lustres pelos cadetes que não herdavam do que pelos I 
morgados, que herdavam tudo, e extinctos estes entre nós, ellas '· 
se extinguiram tambem como as burguezas, ou apenas se con
servam pelo cruzamento com outras de origem pobre, mas edu
.cadas na escola do trabalho. 

· Isto é natural, porque economicamente a humanidade se 
.divide em duas classes: a dos que produzem mais do que con
somem e a dos que consomem ma1s do que produzem, e pela 
fatalidade das leis sociaes a segunda acaba sempre sendo do-
minada pela primeira.. . . ' 

A índependencia · é impossível sem a abastança relativa. e 
.os processos mais efficazes que a razão suggere e a pratica nos 
ensina para conseguirmos esta abastança relativa são o tra
balho e a economia. 

Já. vimos como a herança necessaria predispõe o her
deiro para a preguiça,· que é a invalidez dos valiaos, e para 
o luxo, que é o delírio da riqueza. 
. . Para estes dous vícios, mais brazíleiros do que as côres· 

da nossa bandeira, untes o. depois de contrafeita, ainda tive
:m.os, até um anno antes da Republica, outro factor, talvez mais 
efficaz, ·na escravidão dos pretos, po1•que, aviltandl> a classe 
mais· numeJ•osa dos trabalhadores,· aviltou o pr1>pri1> trabalho 
e fez-nos viver, como si· ponsnssemos que sómente os- escra-
vos estavam sujeitos n estn lei natural. . 

A.quellas duna qunlidndes negativas dn nossa oa.pacidade 
: jlconomica, secundadn · nor este prewr:oeito, pela. fe'cundidade 

t 
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das familias e pela pretencão dos lJerdoiros ricos, munt.orom, 
cada um delles, a vida larga da casa paterna, foram, pouco a 
pouco incorporando seus descendentes no proletariado o obri
gap.do~os a trabalhar sob o liltego, não já d11 pobro~a, m11s da 
m1serl!l. mesma. 

E felizes os que toem tido a coragem de encarar de frente 
a situaciio c reagir contra o inimigo até voncel-o o domi
nai-o; mas 1'ari nontcs in 1/llrm:tc ·va,vto, A mór parte prefere 
servir-se do nome da familia, como um titulo para obter a es
mo III publicll de urn emprego ou a particular do piio c do do
micilio alheio, 

A abolição do elemento servil tom confundido pela mi
seria, que é tão niveladora como a morte, os antigos escravos 
com os descendentes dos anUgos senhores, c até mesmo com 
alguns destes. 

Só assim nos vamos convencendo afinal de que todo tra
balho honest,o e util, em vez de vil, é nobre; mas 

Pauca tamen subcrnnt priscac vestíuía CUJ,PAI~. (Virgil. 
Eglog, L) , 

Ainda nos domina o funesto preconceito de. que as profis
sões Vberaes c, sobretudo, as scientificas são mais nobres, ou 
por apparentemcnte mais difficeis (não o são hoje) ou por 
menos accessiveis no vulgo. 

Dahi essa inundação de dout.ores.e a escassez de agriculto
res e industl'iaes, devidamente preparados para as especiali-
dades das suas profissões. . 

Os doutores, que, como qualquer outra classe accessorin, 
desde que excedem as necessidades do seu meio, tornam-se 
parasitas, superabundando nas capitaes, inundarão o pniz em 
uma concurrencla desleal, cu.io peso tem cabido quasi todo 
sobre o Thesouro publ'co e, por consequencia, sobre os pro
prietarios e os trabalhadores, cu,ios impostos vão crescendo 
em uma pt'oporcão cada vez mais intoleravel. 

As velhas academias regorgitam de alumnos; as novas 
vão surgindo, de onde menos se espera; e os empregos pu
blicos, e os seus vencimentos (que ninguem se lembra de 
reduzire!. apezar· da sua crescente procura), vão se· multipli
cando e anno· para anno, de modo que aquelles que espera
vamos da Republica, ao menos, um governo· mais barato; só 
temos que nos envergonhar ante o desmentido tremendo das 
nossas esperanças e previsões.. · . 

A geração contemporanea, amda creada com a escr_avatura 
e pervertida pela certeza da fortuna sem trabalho; nao pro
mette emaneipar'-se tão cedo dos vícios geradores da nossa 
decadencin; e· até parece mais a:ffectada: pela mania dos titnlos 
do· que a anterior. Nunca tivemos tantos doutores, nem tantos 
aspirantes a este gráo, deJ)reciado P.eln sua multiplicncão e 
pela faci,Jidade. com que póde ser obtido. 

Uma vez adquirido o titul'o; que é o bilhete de entrada 
no•. grande mundo;. o novo• doutor· pretende;. como· Le Héron, 
de· Lnfonta:ine,. só se alimentar qe salmão ·e des~enha' a car:P(t. 
emquanto• a desillusão da necessidade não· o obr1ga a perseguir 
'p cadoz. e a contentar-se com um caramujo·,, · · 

... 
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Da prc~uicn c do luxo nasceram dous filhos dignos do 
t.acs progemtorcs: a fome de empregos publicas, com a caca 
dos dotes, garantidos pela hcrnnca nccessat•ia c pelo esonn
dalo da dcsherdaçiio de um Indo, e do outro o abuso do cre
dito, quasi sempre impune nesta porcüo do. Americn, onde 
Jlat•ecc que n divida só dú cuidado no credm·, porque, si· esl.o 
ó inl'luente, olla póde ser ató um titulo tí sua protecoiie, 
llltl'a o deV<Jdor obter um cargo l'endoso ou um bom casa-
mo~. . 

.Em gornl, o filho cspei·n· tudo do pne; este, do com
padre; este, do cl1efe local; csto, do Deputado ou Senador; c 
este, como todo mundo, ospet·u tudo do Governo, que pnrecc 
a Providencia da rnca latina, c converto assim em seus clien
tes os sous immediatos fiscaos •. 

Hoc (ontc tle~•ivata cladc.v. 
ln patl'iam, ·1lOpttlunquc (lu;rrit. (H ar, ) 
~\ mór parte dos homens politicas é, poJa raca c pelo 

gcnio, mais propensa ao orgulho do quo ú ba.ixeza; mns vive 
crivada de dividas, o o que niio seria capaz de fazer po1• 
interesse· ou por adio, cede sem rcsistenc111 n um credor, di
rectamente, ou num protegido deli e, tí custa dos seus deveres 
publicas c dn sua reputnciio particular. 

Um Ministro do Imperio chamou con{rm•ia de pedintes ú 
· 'Cnmara dos Deputados, que o apoiava; outro proclamou, coram. 

Deo et popttlo, da tribuna da mesma Camnrn, que o podar ara 
o podei', e nesse tempo ainda· não tínhamos o regímen presi
dencial, tiio sympathico so Exmo. St•. Assis Brazil, nom a 
Politica dos Governadores, nem a procissão dos incondicio-
~~1 . . 

O habito de contrnhir dividas, som cogitar do pagamento, 
alastrou-se dos governados aos governantes, com os quaes se 
communicou no proprio Govet•no, que só tem neste caminho 
um correctivo: a dcsconfianca dos capitalistas estrangeiros, 
á cuja porta vae llnter; porque os nacionaes, ou niio toem 
mais dinheiro, ou já perderam n confinnca· no tomndot•, que 
se comp1·omette ou compra findo, som se suppôr devedor do 
nacional o paga, sem dever, o que o estrangeiro lho exi~e. 
(33) ' 

· Dnhi o crescimento descommunal dn nossa divida publica 
sob este novo regimen do supposto oovemo ba·rato, apeznr da 
multiplícacão constante dos Jmpostos do triplíc& fisco: fe
deral. estndonl e municipal. 
· Entretanto, onda nova divida externa cercêa a nossa inde

pendencin o amencn-nos de sermos preza dos povos que pro
.duzem mais do que consomem; que substituíram a polvora 
pelo ouro, na conquista do ·mundo, o que começam se con
tentando com os tratados do commercio e amizade, continuam· 
passando de froguczes ·a credot•es e de credores a fiscnes. em
quanto não tomam posse da cnsn do devedor insolvavel, por 
inepcin. ou por impt·obidudo, · ou por umu e outra. cousa ao 
mosmQ tempo.),, .... , . 

. , 

.. 
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. ~\: transcriv.cão que .fizemos destas r.nurnomveii; palaVI'as, 
elevados conce1tos que pm•tem da· aulorJdnde ·de um homem 
de tanto prestigio, não valem sómente do argumento cm favm· 
de uma tllese abstracta, mas definem ainda· uma uspiraoão do 
nosso meio, de que o Sr. conselheiro Coelho Rodrigues ó um 
genuíno representante. 
. Isto quer dizer que a· liberdade de tostar não repugna nos 
sentimentos do nossa sociedade, niio vao de encontro í1s suas 
aspirncües, pelo que não é um desses embaraços sórios, dcunlc 
dos quaes estaque a obra do legislador. 
, ... Pelo contrario, com o advento do regímen domocratico, 
clltt Jlarcco de~or ser· um· cot•ollario da nossa Lransl'ormu~ão 
polit oa, tt•ansformaciio· que se faz em tudo, sacudida n socic
i:lado bra~ileirn por novas emoções que lho modificam, IILL 
csscncia, a vida. E as ·Jeis estão muito subordinadas a todas 
estas cousas. 

Montesquieu bem dizia, na sua obra immortnl L'Esp1•it 
'ilc.v 'Lois, que us leis devem ser relativas á fórma P,bysic'a do 
paiz, no seu clima, ;í qualidade do terreno, á sua sttuaoiio, ao 
sou tamanho, ao genero de vida de seus habitantes; devem 
ustát• na propórcão da .somma de liberdade que a Consl,ituiciio 
tJul.ot•ga aos habitantes, corr·esponder ás suas inclinações, á~ 
suas riquezas, no seu numero, no seu commercio, aos seus 
costumes, ás suns mnneii'QS. 

Ningucm póde nfl'irmat• que o rcgimeu em que vivemos, 
tJunnto á ordem nas suecessües e ás restriccües ao direito tle 
'tostar, uiio se.inm .contrarios ás aspirações de nosso meio. 
Quem subo quantos males niio nos teem advindo dahi u a 
. som ma de benefícios, pelo monos, que deixamos do colher· pohL 
falta de um systemn mnis condunnvel com as nossas condições, 
mais proprio de nós. · . . . . . 

Dizia um escriptor que um povo póde prosperar, a. des
peito de erros, mesmo gt·aves, nu ordem das sciencins ·PhY
siuns; como, por exemplo; a crenca do sol se mover em torno 
'tln. terra c conente durauto seculos. niio impediu que n his
tot•in. dn. humanidade se enchesse .de paginas glot•iosns. ·1\lus 
um erro moral ou politico, transtornando um povo, ó. a sua 
ruinn; os povos que niio se su,ieitam á disoip.lina· dos Pl'in
eipios hão de se sujeitar á forca o ao rJespotismo. E', ~obre
tudo, nas sociedades democruticns, em quo . a causa. publict~ 
pet·tence n. todos, que ninguem pódo viver· com dignidade o 
cumprir• os sosu devot•cs drJ cidadão, sem ter sobre ·si, sobro os 
seus pares,' sobre ·a sociednde, eml'im, onde vivo, vistas rcfli.J
ctidas com as quncs conformo o sou. penS'amento. o os seus netos. 
Nós acreditamos sinceramente que n. .sociedado .. brnzilcira. tw
coito com satisfncão uma t•eJ'orma.rndicnl no dircit.o .do tcstm·, 
porque no fundo elili nado. ·modifica siniio ,qUe. abre para a. Ii
·berdndo o direito du se exercer. Niio obris•a ninguem. J1i emanci
pados do velhos dogrri·atismos, mais preparados para uma ac()ão 
quo· corresponda no exerci cio da liberdade: primeira que ó n 
liberdade espiritúnl, só. poderemos bn.tm· palmas ú ncciio ·lcgis
l!ltiva que I'ompe lncos que poderi'amos niio sentir emqunuto noi 
escravizavam, mas que sentiremos depois do cortados, quando 
yirmos que pod~mos to~ livre a .nossa ncciio; · · · · . 

Vol. lli 11 
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. E' lentamente, por l'órmu quasi imperceptivel que so opc. 
rnm 'ns grandes modificucõos dos sentimentos, das aspirações 
das sociedades. . · 

Caro dizia, nos seus problemas do moral social: «0 espirlto 
ooduz o mundo sem que este o perceba. O tumulto dos mter
cssos e das Ilaixõcs abafa o ruido imperceptivol d•as idéas; estas 
nctiV'as e silenciosas obreiras nem por isto estão menos entre
tidas, com a sua tarefa; fazem ou desfazem, em seu trabalho 
infatigavel n trama viva das consciencias. Subitamente percebe
se que a opinião publica, a educaÇão, os costumes estão em via 
de modificacões radicaes e procura-se as C'ausas disto. Onde 
encontrai-as sinão nas mil influencias activas e variadas ao 
infinito, que descem das altas espheras onde se elabora a sci
encia ?» 

E niio temos receio do errar, affirmando que a suppr·essiio 
que propomos; das restricções postas ainda pelo Senado ao di
reito do testar, ecoará bem em nossa sociedade, onde acredi
tamos estnr i'eitn a uonvicoão d•as vantagens de tal systernn. 
Bem sabemos que foi csto o primeiro impoto daquclla Casa do 
Congrosso o flUO só se resolveu pelo projecto ~ai como ello nos 
chega, como meio de transição, na esperança de decretar, dentro 
do .pouco tempo, a reforma radical, propondo então a plena li-
berdade de testar. • 

E por que não tentar desde já isso ? A hora da discusão nos 
orienllorá mais sobre o sentimento da sociedade brazileil·a que, 
si fôr contraria ú reforma radical, pelos seus orgãos Iogitimos, 
fará ouvir os seus protestos c nós, representantes do povo, di
rectos mandatarias deste, niio seremos surdos aos Jlrotestos que 
a nossa tentativa IevantJar. 

Assim, si é passivei, desde .iú, estabelecermos a plena li
berdade de testar, não nos detenhamos e só em caso contrario 
acceitemos o pro,iccto do Senado tal como elle ele lã veiu. 

Pensamos ter resumido as razões que ,julgamos de nosso 
dever apresentar conjunctamento com o projecto, c a· nossa 
emenda ú consideração da Camara para convidai-li a reflectir 
sobre tão grave c momentoso assumpto. 

Podemos ter sido muit.o prolixos, múo grudo nosso, Itn ex
posicão que nhi fica, mas n culpa não é nossa c sim do 11ssumpto, 
muito/complexo o que apenas abordamos, deixando do dar no 
thema o desenvolvimento que olle comportaria. · 

Assim, submettemos ú considerncüo da Gamam o projecto. 
n. 370, do Senarlo, com as seguintes emendas: · . 

. :A:rt. 2.' lltldija-se assim: 
O testador que tiver desoonilente suooossivol do menol' ida

de ou incapaz, por defeito physico uo moral, do· prover por si 
a su'a. subsistencia, poderá dispor da totalidade de seus bens, : 
com a unica · restricciio do assegurar a mesm11. subsistencia · 
áque!les, limitada, quanto aos menores, durante a menoridade. : 

Supprima~so, por desneeessario, o art. 3 •. . 
Como corollario da liberdade de· testar, devemos propor · 

:um artigo add.!ti:vp A l~i, poz: so~; Josiço ,qu!l .desappur~ca .de 

• t 
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nosso direito uma outra restriccão, que tinha por fim evitar o 
falseamento· do regímen existente. 

E' os~a a emenda, cuja justificação nos dispensamos 'de 
fazer. 

Acc!'Osconto-se onde convie!' : 
Art. Ficam abolidas as prohibicões de transferencins 

do immoveis entre ascendentes e descendentes. 
Como se vê, inspirados pela grande corrente que restringe 

a liberdade do testar. exclusivamente ao dever mol'al, que deve 
ser convertido em obrigação· legal, dos paes velarem pelos fi
lhos, quando menores ou incapazes, pura tambem não ficarem 
a cargo da sociedade, estabolec:emos isto em nossa emenda, sen
do facil comprehendor que o direito ú assistencia é puro e sim
ples, som so levar em conta, 11a ausencia de disposições ex
pressas, do testador, as condições do fortuna deste. 

. 4-ssistencia é a provisão alimentar, •a educação elementar, 
e macs nada. . . 

Cumpre ugora que ú Gamara so compenetre da immonsa 
gravidade do •assumpto, para o qual ella ó chamada a dar so
Juciío, o a Commissiio cstú. certa de que ella, como sempre, sa.:. 
borá elevar-se {L altut•a da mesma responsabilidade. • 

· li'-redcri~o Bo1'(Jes, Presidente interino. -Germano Hasslo
clt.er, Relator; - Esrneraldino Bandeira. - Alvaro de Carva
lho. - Henrique B01·ucs, vencido. Concordo com o projecto do 
Senado, sem alteracão ou ampliação. . 

N. 379- 1907 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional decreta: 
IArt. ·l." Na falta de descendentes c ascendentes; defere-se 

a successúo ab-intcstato, ao conjuge sobrevivo, si no 'tempo da 
morte do ou Lro não estavam desquitados: nn falta· deste, nos 
collat.eraes até o sexto grúo por direito civil; na falta deste, aos 
!Estados, ao Dist.rictó Federal, si o de cu,ius. :l'clr domiciliado nas 
respectivas circumscripeões, ou ú União, si tiver· o domicilio 
em terrilorio não incorporado a qualquer· deli as. 

Art. 2." O testador, que t.iver descendente ou ascendent.o 
successivol, só poderá dispor do metade do seus bens, consti
tuindo a •outm metade a legítima .dnquelles, obsm•vada a Ol'dem 
legal. : 

· •Art. 3." O direito dos hm•deiros mencionados no art.igo 
precedente não impede que o testador determino que sejam 
convorLidos· om outras cspecies os bens que constituírem a 
legitima, pJ•esureva-llcc~ n · incommunicabilidnde, allribua ã 
mulher herdeira n ·livro administracão, estnbelecn as condi
Cõ.es d~ innljenabilidade tempor,aria .ou vitl!licia, a qúal não 

''" I ...,;· ·::.; 



lnH•L'tlll'ti 11 IIVf'IJ d!MJIUMI~fio l,egl,tllflf!lll,uf'ÍIL c( na faltu desta, 11 
i.t•nnHI'el'eu~ln tlu~ liciiH uus hct•r.iclt•us lcg tí.mo• r.fcscmb;~r·l•~ 
~UdUtl oJe lJUilhlllUI' IJIILIH, 

At.•l.. .:1 .. " !1•\~l.lt I ui o!Jt•lgru•tí. tluRrlc aun duLu. 
At.•L. lj," .I!'ICillll J'UI'Ogll!lUB !IS tliBJIUSIUÕCS COI CUIJI,I'I~f'ÍU, 

. ~o!lltttkl l•'•!tlet•ul, ~ tlc liOVIHIIIJI'IJ •di! IIIUi,- JuWJt!hfl, f.'IJI'
h:il'tt Clw.vc~. III'I!Sitlo!lli.o J lli,oi'IIIIJ, - knlrmlu A ;u·r•urlu, ·t" sc
lil'olLa\'io iu tet'iuo. - J, iii. Matcllu, 2" sooroLur•Jo luLur•ínu, 

,\C'l'A llli\1 ii. Dg ,JULHO IJJ~ IUJ2 

1ÍI\li811J~t'\UI,\ IIIJ Hll, l•'lllllllmiA UJI,\1'1~8, Ju Sildllm'.IIIIU 

. ·A' ·1. horn. da l.n!'lle, achnlll-~ll lii'I)BI)Jii,cs us i'll's, Jlm'l'dT'It 
{lhn\'o)~. At•:m i o GIÍ•!s, Jlmh.·o UnrgtJ~, .JontLI.Ims J'cfll'rJsll, l}lfbi'ÍIJI 
j;y1•n., Wnlfl•o!dO Lnnl, Cnal.ro Jlhiln, OornrJM UdHJii'U, Grmlllll IJ 
'~' .. an'!pos,. J3cl'nnt•dino J\lonl.eiL•n, Sti J1r•oh••!1 J1eliclllfiO .l•muw, 
J?TnnrliHeo Glycct·io, Le0]10ido .do .BulhürJa, JjJ'nz AIJI'IIIILUs, J11-
Tihciro Mn~lmdo rJ CaHsiaiJo do NaatJimonLo (20), 

Deixam de nompal•eeet', eom causu,iusLifiun<ln, oH l:!J'H, Qrrhr
l.ino l~ot:nYtlYn. Cnndiclo di) Abreu, Silvm•io Ntii'Y, J\t•l.lrtH' Lerrw~. 
'lndio do Brnzil, Lam·o Sodrl!, .Tos•í l~mollio, UJ•IJuno l:!unl.uH, OtJr
'm~io Passos, l'ii'CS lfcrt.•ei\•a, li'mnciseo 81í, '.l.'hornuz AciJluly, Au
tonio r.fc '1:\ot~zn, Cunha Pech·osn, Sigisll!unrJo OoHcuiwH, Ooll~fii

'VCl'l Jlcrrcil'a, Rihcir·o de l3I'ii.o, llO:ymundo de Mh'lllltlll, f.Hií
'lhermc Campos, Olivcil•n. Vnllndiio, .ToHtl ~ln.J•eelllno, lluy Hill'• 
b~a. l.tliZ Vinnnn, Mon.iz X'I'I)Íl'C .João r.uiz J\ lvrm, :l.rJUl'IJIH'O JJa
iJI,i~tn, Nilo Pccnnhn, Angnsl.o rlc VnsconcclloH, AIIJ!nr.fo Guuuo
hnra, Bueno de Pnivn. Bernardo Monteiro, Alrrerlo EllíH, Omr
:v.a~a-J·ayrnc, A. Azcredo, Mcl.cllo, .los•í l\lurl.in h o, Genui'OHIJ Mm·
.qucs, Alencar 'Gnimnt•ücs, Folippc Schmidt, HcJ'IJilío J,uz c 'Vi
.ctorin, Mont.ciro (lti). 

:o ::Sr. ~· :Secretario .(scrv·indo de I")' declara que não ht1 
~icâientc. . ,. . ... :, • ~ i:Jno.: 
_.;,..::o :Sr .. 3' :Secretario (sm•virrdo de 2") declara que não Ira 
1lUl'CCCl'CS. ..... 

:o :'Sr .. ::P.rosidente-Tondo comparecido apenas :!O Sr!!. S~·· 
J.Judot·c~. c11ão 1Júdc ho,ill :haver sessão. . 

:Dcsiguo. purrL ot•dcm ·do din ·du see;uinte: 

-:vot~.cüo em .1' discussão ·.do projecto do Senado n. 17, dll 
1912,•,determinando que .. os .funccionarios publicos, civis ou mi
:utru·es, ,quo.ndo ·passarem :á inaotiYidad~, não poder~ o perceber 
"Y<.Jncimentos :mai rcs. que .os ,que lhes eram abonados quando 
.1~m .e.frectivo ... llxcrci 1io do ,posto ou .cargo cm que hajam cido 
.,a,posent~dos, ).nllilar.fos ou ):ofer•mados; .. . ·. · 

•-
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Votação em disaussiío uniaa do veto do prefeito do Dis
tricto Fede.nl n. 1, de 19H, 11. resolução do Conselho Municipal 
que dispensa o professor Francisco das Chagas Pereira de Oli
VIJim da exigencía da appro:vnçiio de alumnos de sua escola, 
para lhe ser concedida a f;.'!'af.ificacão do ultimo quinquennio 
11m 9,110 exer·ceu o rnngisf.erro, dcsda a época em que completou 
c•~ 2u annos (com 'fJilrecer contrario tia Commissúo de Consl'í-
11t(r;úo e Diplomacta) ; .. 

' Volncfio em díMuRsfio uníen do veto do prefeito do Dlstr.í..: 
!!lo Fedm·nl n. il, d11 Hl12, (, resolução do Conselho i\lunicipnl 
flflll o nnf.orízn n desapropriar, por ut.ílidade publica, os pre
dío~J eonf.íguos ao erlífrcfo da Esaol!L Normal do ns. 235 d!L run 
;~n!'echal I<1Drínno P1lixoto e :JüG da rua S. Pedro, necessnrios 
11011 melhD'rnm~-ntos do IDIJSmo proprio municipal, abrindo os 
moedff.os rrue pnl'll llsse fim forem yrecisos (com parecer (avo-
'fflltel rlrt fJommí.Mií(l rlff Uorrctítu.íçuo e Diplomac1:a) ; · 

2' díslll1ssão da, pT'OPOHi~ão 1fa. Camar:~ dos DepuLados n. 9, 
de 1!1f11 regulando a, emissão d1: cheques ou ordens do pal\'n
rmmto t' vlsf.a (C{J'fflo parcc~IJ'CII da Corn.mÍIIar1o de Justiça e Le
(IÍIIlal;úo, o/{!f'f'cctmtlo cmenllUII e ll1t dr: Fínançr1s {avora1Jel á 
rtf!JJIO,,ír;d.a c IJ{J'fl/'!'ario á.r emcrl!iUII); 

2' dlsllllssão do pro.íecf.o do Senado n. 18, de 1912, nulo_; 
ríurmlo o Pr!ii~ídentll ria. Jle-publiea. n eD'lleeder um nnno di, li
l~l!nr;r~, t:t1m 1lous ler~all d!! vendmentos, para tmf.amenf.<o 1lo 
S~itl.ldl! D'llde lfTIJ' eiYfl'lr!rr', M de~bn-rg:ufor João Alves de CnH
f.m1 r(N TrHmnnl dll A!YPI!Jiar,ão do 'fe-rrítorío do Acre (of!ere
t:'ÍIIII p!!la Ctmwn{g,f(Í.r/ tl(! Ji'ínanr;a.r); 

z• dísrmggiW drJ rr.o.JeetrJ do Sena:dD' n. H), de 1912, autorí
r.anda " .Pr'ef>ildmte dfl. Re~>ublíea: a: emmedm.- ao c:apíf.lío ,Toão 
'f-hP!iil de Olíveím 1.yd& um :mno de liCIJilea, oom saldo sím
f•IAA:, fllll"3 tmf.a:mll'llf.(l de Slltlde onde lb1: convier (o{{lf'f'f.IJÍIIIJ 
11i<la (J{J'frr.rflír,rt111 d11 Píntrr~çr:uY. · • 

.... . . .. 

:;~· SF'J{s:~o. E:i! 12 DE .muro D"E 1!H2 

·· · Hlrrr.<tW11'.:.'11(;1.~ oo ~'R. Pll!lw.l!~~t.' i<:liMVI'!$1, ·t• lfl7.CRJ:.'l'.~rtll> 

"' ~ n III)~ 1far l:mlfl'~ pres;ml.f!' .JYOOl'i!m leg.'ll, :-.IJ:fl'-l'ffl' :1 ~e~
s;~&, ar tllllll! r.-ooe;(Jim'm rn:t• ~- F,:mr..,,~ Clilaves, J\rn!l,l& G6ili!, .P~r
tlm 'Bmgeff •• Jon:a:tfla"' ?1:dr&.<a. G:ilbríf!'l Sali:li!IJ&, Arlllrm' :r~mrn:t. 
Tndío oo Br.m1. L:ll!lro S'~G. JO!IG :El!zl':bíl!'l, lJma:no Santo~. 
~n~ M Allllllleíl.f:ll. Jtib:!>im (~JveS",. :?ír~ Fl'!n""'írn,. Fr:m.e- Sá. T~ «<fl' .Lyra,. Watl~w:f& Leal, Ca.~kn Pinto-, Gon
çaO.t!R' Fem>.iaa. ~M 1r.> i'inír:mM. G(l)'lllllle!'!' Ríbl!-ir&, Coethcr 
e ~ OllNeíua Vzlladã"- eBrt!adil:Io Monteiro. 1\fO!Iiz 
Freire. !.il)mett~:!ll Baptista. Nilo. Peçattfta,. ~ Freíre, FeUc!ano 
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Penou l•'rnncisco GlycoL'io, Brnz :Abrantes, Ji. •. A7.eredo, José 
iMurtinho, Gonoroso MnJ•qucs, Fcllppe Schmidt, Horcilio J.ur., 
~inhoir·o Maclrudo e Cnssinno do Nascimento, (37) • 

Dolxmh !lo compurocm· com causa ,lustJfJcadn os Srs. Cnn
'dido do Abrou, Silvorio Nory, Gorvnsio Passos, 'fhomaz Accioly, 
u\ntonlo do Sour.n, Cunha .Pedrosa, Ribeiro de Brito, Guillrermo 
Campos, ,Josú ~lnl'collino, Huy Barbosa, Luiz Vinnna, Joiio Luíz 
!Alvos Augusl.o do Vnsooncollos, Alcindo Guanabara, Bueno do 
JlalvrÍ, Bernardo Mont.oiro, Alú•odo E)llis, Leopold~ de .Bulhões, 
Gonzngn .Tnynro, Motollo, Alencar Gurmnrr1es, o V~etormo Mon-
teiro (24). . 

srto lidns, posLns om discuss!ío, o, sem debate, npprovadns 
ns ncl.ns dr1 sossiío nnl.erior o da rouniílo do nn!o-bontern. 

o Sr. 2' Sool'otarlo (sar11indo !la '1•) dft conta do seguinte 

. EXPEDilllN'!'E 
Telcgrnmmns: 

· Um do Sr. ProsirlonLo do EsLndo do S. Paulo, nsslm concebido: 
<:Tenho a nonrn do n\Jresento.r no Senado da Renublicn n expres
slío do mais JH'OJ'unr o por.ur· do Jtistndo de S. Paulo, pela mol'te 
do 'grande brnr.ileiro, General Quint.ino Bocayuva.~. 

Um do Sr. Gov•Jrnmlo!' do Esf~ndo do Paraná, nos segu ínf.eR 
termos :Rogo a V. Jtix, so digno l.roonsmíf.t.ir no Senado •n expres
são do profundo pozo1· do Governo rlo Pnrnná, pelo. irreparnvel 
perda que ncnhn rlo soffror.· com o fnllccimonl.o do pat.rinrchtl 
àn Repuhlion, Quinf.ino Booaynvn ~. . .. 

Um do Sr. Prosidenf.o do Estndo do Rio Grande do Sul, do 
teôr seguinte: «Associo-me, como representante dos sentimen
tos do l~stndo do lHo Grande rlo Sul, no peznr intenso callSado 
pelo desapparecímtmf.o do venerando Quintino Bocnyuva,. · quo 
com tanto brilho occupava o Jogar de Vioe.Prcsidente destn. 
alta corporacão ~. . . 

Um do Sr. José Piedade, comroandante da Guarda Nacional 
ao Estado de S. Paulo, nos seguintes termos: «A Guarda Na
cional de S. Paulo, lamentando profundamenl.e a grande perda 
do inolvidnvel pat.riarclm da Republica, Quint.ino Bocayuvn, 
apresenta ao R~nado sinceras condoleneias e respeitosas snu-
dacõen. · · 

Um do Dr. Pedro Delduque de Macedo, Juiz em exercício 
noa segunda pretoria civil, nos seguintes termos: «Apresento 
sinceros pezames, pelo fallecimento do eminente Senador Quin-
tino BocayUva .:>. · 

Um do Dr. Sebastiiío de Lacerda, procedente de Vassouras 
no Estado do Rio: <Apresento a V. Ex. sinceros pezames pelo 
fallecimento do ii! ustre SRnndor General Quint.ino BocayuV'n >. 

Um do Presidrmte dit Cnmnrn de Hnor.nr~, 'nos seguintes 
t~rmos: .~qnfi!lll'a Municipal de Il.floenrn, apresenta condolen
CJas sentldlsS!Dl!IB pela perda .do grande .Quintino ,BocnyUva~. 

' 
' 

I .• 
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·~- Um do Dr. José Silveira da Motta, director da Escola de 
~prendizes Artífices de S. Paulo~ nos seguintes termos: <Apre
sento a V. Ex. e mais membros oo Congresso Nacional, os meus 
sentimentos de pezar pela perda lrreparavel que nossa Patria· 
ncabn de soffrer com o desapparecimento do illustre estadista 
General Quint.ino Bocayuva ;;. 

Um do Sr. Pelippe Pinheiro, Presidente da Camara de São 
·Pedro da Aldeia, nos seguintes termos: cA Camnra de S. Pedro 
da Aldei"- compartilha n grande perda do illustre fluminense 
General o..!Uintino Bocayuva. Condolenoias». 

Um do capitão de mar e guerra Borges Leitão, nos seguin
tes termos: «Compungido peln. grande perda Nacional, com a 
morte do eminente Republíenno, venerando Senador Qnint.ino 
Bocayuvn, envio sentidos pezames no Senado Federa) ». 

Um do Presidente da Camarn Municipal de Barra Mansa, 
nos seguintes termos: «A Gamara Municipal de Barra Mansa, 
nssoci•n-se no luto Nacional pela perda do eminente brnr.ileiro 
Quín Lino Bocayuva. - Velho de Ave !lar ~. 

· Um nos seguintes termos: «Envio na qualidade de Vi~e
PresídenLe do EsLado do Rio, sentídissimos peZ'nmes pelo falle
cimento do Senador Quíntino Bocayuva. - Velho de Avellar.>. 

Outro nos termos seguintes: (Aos egregios compatricios 
que eompõem a Camara Alt.a Brazileirn, Deocleciano Mnrl.yr 
envia sentidos per.nmes pelo passament.o do inolvírlavel Repu
hlienno QuinUno 'Bocayuvn >. Inteirado. 

Requerimentos: 
Um de D. Maria .Tosé Lopes Cavalcante, filha do tenente

coronel graduado Dr .• Tosé Lopes da Silva Junior, solicitando 
do Congresso que lhe conceda uma pensão com que poss11. 
mantm·-se. A' flommissão de Financas. 

Outro do Sr •. Toaquim de O!ivrira Mar.hndo, secretario o 
membro effect.t.vo do extlncto Conselho Naval, actualment.c con
sultor .Turidico do Almirant.ado, solicitando a decretaciio de uma 
medida legislativa, no sent,ido de lhe ser computndo, para os 
efreitos da aposentadoria, o tempo de servico que menciona.
!A's· Comm issões de .Tustica e tegÚ!lacão e de Finanças. 

O Sr. 3' Secretario (aerl!índo âe J!•) procede l'í. leitura dos 
seguintes 

PARECEI\ES 

N. t53- f9:12 

:~ Commis~ão rle Finançllf!, t.endo de emittir parecer sobre 
o projecto n. 6, do corrente anno, que autoriza o Poder Exe
cutivo n ahrir pelo Mínisterio da Fa7.end.> o necessario credito 
até '10 :000$ para adquirir o retrato a oleo do Dr. Joaquim Mur. 
tinho, executado pelo l!intor Jo!io Thimoteo da Costa, para ser 
collocado nnquelle m!nisterlo, procurou informar-se a respeito 



!Jlj~tfi. otm• íJlj st1'W e voto fl!ltt up~~tfili tJfio iffliH!Iil ~llfi. terlí ~ ... 
Ut10 !i(II'OVI'IIttlll, lilllltiO WUti(i!ilJtt IW fo1i.tJj~lltt11J dio .11'~idil, .Pffl' 
1~iíll, t:mwmlltt!(lll eom to )tlén t.ln liliftllliiMit~ 1111 ot;m, lflil"/i'SI!ffÚj 
IW f:l/'11)1!1!1.11 UNI ;iUJu.;J,ji,HI,I~O, rJrl IIWtll.i tjlll! fltiWJ 11 (1011~'110 ~»III 
IUIMrHfijj, lll11.11'llllr11! flll'l'll rllll' n 1111/üiltl.· 11 (l#.~ttflll 11!111.~ fJ{III'ilf.: 
li lctll~N, 

li ~IJIJIJI,II.ui.IVõ rj (I §dll!litll.#l 

Cll!l~itl~l·nntlcl q11t1 rt pu.lv. tlnvo 11~ rrlll.irJJ'Il~ Jll)ttllill§lfli!!li'l IÍ 
11111morln. li o 1'111 hwnl.t• tll!l,ud 1111,11 H1•. iiOt!tl!l lril l:l!itirl.# Mui'f,ltii#J, 
nn.iM ~l~t'\'ÍCM 11 IIII IIli hlln11 11fin prJtl!llll FirJI' dFIIJ!lf!tlldOil, VOI.<ô IIIHI 
r.Uc foi. O OOilNtJJitlndnr do HUIIII Jlllilrl~I!Fi o lfUI!ríl f)OIIItJ'IJ>."141~ 
íltmoorr~n pnrn fll•nHH' do:rfnlf.lvmnonl.o r1 cr•rJrJIIil tlrl lll'lit-11 ·114) 
<'SI.rnnljl!lro; 

Considm•nudo QutJ u pru:CIJ oollootll' o" l'rJI.r•lll.o~ do;~ ~tllt. 
nl~t.ros nns snlns dns Snct•ol.urJns drJ :ICHI.ndo; 

· Consider11ndo lmnb~m Qtlll os podfll'IJH puhl/co~ fii1J!ffl 11flr.J 
patriotica nnimuudo ns m•lcs nncionncs fJ fomenl.amJo 4 pr1Jdu-. 
~.iio dos nvssos nrListns; · 

O Congresso Nuuionnl rcsoiWJ: 
Artigo unico. Fica o Podc.r Executivo nul.orízado a :ibrír. 

pelo lllinislerio da F11.2endn, o necessnrio credito até 10:0001<, 
para acquisiciio do rotmto a oleo do Dr. Joaquim Doar~ Mur-
1inho, ~ecut.ado pelo pinlor brazileiro João 'J.'himoteo da Colt1:;r,. 
para ser collocndo no llliriistcrio dn Fazenda; J•evogadas as di§.. 
posições em contrario. · 

Sala das sessões, 4 de junho de 1912.-Pires Feneirti.
Cor~aga la11mc.-Castro .Pin.to.-Pedl'o Borges.-J/1/ni; Pti!iN. 
-A.. A:;eredu.-;1/t!lel!o.-1. · Pedt•osa.-ll'al{redo Leal.-C11nAa 
-P~drflro.-Galn·iel Sctlqndo.-Co!lldido de .o\bre11. . . .. · .. ' ' ' ' " . 

I 
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que ntío s'ó erii l'liVõi'liVill n pref.onc!lo l!os réquerenfeã 'como 
f.nmbem ,iulgnvn do ,jusLicn o nugmenLo dos vencimento~ dos 
oonsorvndores, 

.Postoriormente, o Poder Executivo, autorizado pel•a lei 
orcnmentarin pnrn o exercJcio de 1911, decretou (decreto 
n. 8.050, deu do nbril do 1911), 11 reforma do ensino e no novo 
regulamento, quo dou á Escola Polytecllnio'l :de&reto n. 1!.663, 
dn mesma dntn), estnboleoou (nrt. 46), que «os auxilínreA dfJ 
gabinetes o lnborn!orJos serlío nome'lldos pelo director, sob 
proposta do professor, do nccúrdo com ns ex1gencias do serviço 
c com o oronmonto nnnuni >· Do ncr:Ordo com outras disposições 
do referido roguhunonf,o, ao proprio ostnhelecimento, pelos 
souR orglioa dirfgnnf.es, onlm resolver sobro o nssumpt.o. 

O pedido devo ser, pois, indeferido. 
Sala das Commissõos, 11 do Julho de HH2. - Feliciano 

Ptmllt!, Presidcnto.- Tavares de L11ra, Rolnl.or, - Urbano !!an-
ta.~. - L. da BulltOes. Francisud Sd. - Cru.viono rio 
)Yn.lr.únanto. - fi'. Gluc~rlo. •• 

N. 158- 1912 

'A Prop·osicilo da Cnmlirn dos Doput.ndoa, sob n. 104, do nnno 
passado, rolevn do qunlquor prosorlpcno om Quo posan ter in
corrido o diroif.o ao montoplo fnst,lt.uldo por .Tolío.Aivos da Silva 
Simas, ex-conferente cln :Alfnndogn do Santos, om favor dfJ 
sua mulher. D. ~fnrin Cnndidn dn CoAf,a Poroirn. Simns, pagas 
as contrilmicões nt.rnznflns. 

Essa proposicfio foi vot,ndn em consoquencin do reqneri
i11ento que ono Congresso Nncionnl dlr.igiu 11 lnt.eressndn_. c do 
r:n1al se verifica que o funcaionnrio 11 que olla se refere 10! rrx
onerado do 10S1lr quo exercia pelo Sr. Ministro da Fnzenrln, cm 
f5 de ;;etembro de 189t; tendo doilmdo de entrar para o TJw
!!ouro Nar.ionn.l. dnhi em dennto, com ns. cont,rlbuicões a qun 
era ·obrigado. Renunciou, portanto, vohmtariamente nos bene
ficios .que, por sun morte, dcvinm ser assegurados i\ snn fn
~L . .. 

Em amparo da pretenção, não são· a !legadas nerr1 compro
vaaas razões attendiveis, ignorando-se mesmo a época em que 
occorreu o fallecimento do Sr. Silva • Simas. 

Isto J)Osto, e considerando que só em casos 'excepcionaes 
íleve ser .aconselhada a votnoão de leis pessoaes que, como a de 
.que se tratà, acarretam avultadas despezas para o Thesouro, 
.em :momento em que a nosa situação financeira nlío ~ fol!lldn, 
pensa a Commissito que o Senado nfio rif'!ve dnr o seu assenti
mento .á referida proposição. . · 

.. Sa~a .das. Commissões, H rlo julho de i 912, - Feliciano 
PP.IIna' .. Presidente. -Tavares de L11ra, Relator. - Urbano San
tos.. - L, de BulMes. - Ji'ranc1.,r:fJ Sá. - aaswiwo do 
Wasci.mento.- F. Glycerio, vencido. . 

• 
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SESSÃO EM '12 DE J1!LHO DE 1912 

PROPOSIÇÃO DI!: OAMAM Dõâ DEPUTADOS .N, i04, DE 1911; A QUI!: 
SE REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
. . :Artigo unico. Fica relevado de qualquer. prescripcão em 

que possa ter. incorrido o direito no montepio institu ido por 
.João Alves da Silva Simas. ex-conferente da Alfandega dc·San
t.os, em favor de sua mulher, D. Maria Candida da Costa Pe-. 
x:eira Simas, pagas as contribuições atrazadas; revogadas as 
disposições em contrario. 
· Gamara dos Depuflados, 28 de outubro'de 1911.- Sabino 

Barroso Junior, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos Leal, 
:1' Secretario. - JosP. Joaquim da Co.vta Pereira Bra(la; 2' Se-
cretario, interino. , 

N. 159 - 1912 

O Sr. Ministro da. Fazenda. em resposta ao .officio desta 
Commissão, que lhe solicitou informações sobre o projecto 
da Gamara dos Deputados n. 140, de i 909, fixando para o 
commandante, sargentos e guardas das alfandegas da Repu
blica uma grat.ificação e:ttraordinaria. enviou ao Sr. Presi
dente desta Commissão o seguinte of!icio, datado de 20 de 
dezembro de :1.91.0. · ; : :,:~;:r,;; 

«Sr. Presidente da Commissão de Finanças do Senado: 
Em solução ao vosso otficio n. 5, de H de outubro ul

t.ímo, communico-vos que, conforme se verifica das inclusas 
tabellas. importa r.m 353:630$500 o augmento da despeza com 
as gratificações nos commandantes, sargentos e guardas das 
alfandegM da Republica, de que trata o projecto n. 138 D, 
da. Camara. dos Deputados (proposil)ão n. {40, de 1909). . 

Reitero-vos,· êtc. - Francisco Salles,) 
· Deánte desta informação, por um lado e, por· outro, tendo · 

em vista a actual situação financeira do paiz, que não com
porta auimento de despezas dessa natureza, não se anima a 
Commissão a aconselhar ao Senado a approvacão do pro
jP.cto. 
r. • Sala. das Commlssões; i:f. de julho de 1912;- Feliciano 
Pmruz, Presidente. - Urbano Santos, Relator. - Leopoldo 
de ·Bulhõett. - Franci.vco Sá. - !Jas.~ano do Na.vcimento. __. 
Ta:vares de Lura. - F. Gl?Jcerio. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, N. 140, DE 1909, A QUE
SE REFERE O PARECER SuPRA 

O Congresso Nacional decreta: 
:Art •. 1.• :A t.ltulo de gratificii.Qão extraordinaria, paga 

mensall'f!ente, e sem prejuizo do soldo e gratificação n que 
actualmente teem direito, perceberão o commandante, sar
gentos e guardas· da Alfandega de Manáos 40 .% dos re'l)ectl-
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vos venciin'entos ·; os das do Rio de Janeiro,. Santos e Corumbá' 
20 ·r.:; os da do Pará, Maranhão, Ceará,· Pernambuco; Bahia 
e Rio Grande do Sul, 15 ·%, e 10 % os das outras alfandegas 
da Republica. . 
· Art. 2.• E' concedido o augmento ·de 25 %, sobre os 

respectivos vencimentos aQ9 guardas das Mesas de Rendas' de 
Porto ·Velho e C'apacete, e· do Alto Acre;' na Amazonia, da Foz 
do Jguasstí, no Paraná, de Jaguarão, Itaqui. Santa Victoria; 
S; Borja e Quarahim, no Rio Grande do Sul, de Porto Mur~ 
Unho e Beiia Vista, em Matto Grosso,· e de Obidos, no Pará •. 
. • Art. 3. • Ficam. equiparados os vencimentos (soldo e 
gratificação) do commandante ilos guardas da Alfandega da 
Bahia aos do · commnndante dos guardas da Alfandega de 
Pernambuco. . 

Mt. 4.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 26 de· Novembro de 1909. .... 

João Lopes Ferreira .Filho, i' Vice-Presidente; -· Eàtacio 
fie Albuquerque Coimbra, .f' Secretario. - Eduardo Tl1omt! 
de Saboua, 2• Secretario interino. .. · ' . . ' ' . 

E' novamente lido e, por ter preenchido o triduo regi
mental, .vae 11 ,mprimir o projecto do Senado, n. 21, de 1912; 
qne estabelece condíoões para a realizaçííq., de· emprestimos 
externos. · · 

. O Sr. ·Francisco GJycerlo - Sr. Presidente, estú presento 
o Sr. Dr. Campos Sanes,. Senador, reeleito pelo Estado do' 
S. Paulo. · 

· Requeiro n V. Ex. que se digne 'de nomear n Commissiio 
que lhe deve· dar ingresso no recinto. · · 
' ' ' . . ' ' ,•,', 

o· Sr. Presidente :_Nomeio, para a Commissão que deve 
acompanhar o Senador Campos Salles ao recinto, os Srs. Frnn~ 
cisco GJycerio,. Pinheiro Machado e Pires Ferreira. . · 
· Introduzido no recinto, presta ·compromisso e toma ns~ 
Rento o Sr. Senador Campos Salles. · . . 

' ' 

· O . Sr; Presidente ( •) -Repercutiu h ontem dolorosamente 
nesta cidade, e ter1í tido a,mesma repercu&siio·no pniz ·inteiro, 
t.ra:nspondo nté · as nossas · fronteirlis, a noticia da morte, do 
ominentc cidndüo a ,quem a. patria, agradecida, devo os mais 
nssignalados servicos. · . . · . . . . 

Exprimindo-me assim, comprehendom todos que mo volt.o, 
oheio do profundo respeito e .ferido de indi?.ivel saudado,, para 
o vulto venerando daquelle que,. tendo sido, .ha, cincoenta annos, 
o mestre e o guia dos republicanos no Bra?.il, acaba de tomhar 
nn ln ta pela e~i·stencia l!Ue. elln ahi nos ·deixa. como preeioso · 
Io~tndo, illuminadn do todo~ os clarões da sua fé, do seu talento 
o do seu pat.riotísmo.·. · ' ,. , ' ·. · , . · · 
. · Refiro-mo no Flr •. genornl .Quíntino Boe11yuva. ., I( 

. , , ·,(~) ·Este dlseur9o nlio, tol revisto pelo orador •. " 
' .:~, ~ . 
.. -.,, \ 

; .. 
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· . Trazendo ·no conhecimento do Senado tiío dosolndol'rt. no
Hcià, estou certo do que esta illustrc nssomblóa salJct'ú JH'OijLat• 
.t.odas as homenagens 1í. gloi"iosa memoria do inolvidavel ex-
_tincto. ·. (Muito. bem; muito. bem.) . . . . 

. O Sr. Nilo Peçanha-Nunca o ot•ador tevu a palaV!'a tiío an
gustiada nem tiío difficil, como fallando desse grande homem 
de Estado, que durante cerca do meio seculo personificou os 
idcacs da democracia, no Brnzil. · 

· Outros, com mais autot•idndc, 1'nllm•üo do Bocayuvn, da ma
,iestado c da cmo~iio dlt sua eloquoncin, dn sua· tolcrnucia JlOii
l.ica, das suas virtudes publicas c privadas c· daH sull!l glorias 
I it.terarius na imprensa, na tr·ibuna o no thoaf.t•o, c quem o fizct•, 
•Jstudando o evangelista c o apostolo, ha do confundir a smt 
!Jiographin com a historia da Republica, desde quando,clla npo
nns era uma fot·mula logica d•a liberdade até se tornar o Governo 
Jogai ·desta .Nação. · · :: · 
'· ... ·Jornalista; foi o :maior do todos; ningucm combateu com 
mais vohcmcncia do que cllô a dynnstia cxtinctn. a propricdatlc 
cHorava, quanto c lia abria um pni"onthesis ti civilizacüo do Bra
r.il, mas tnmbcm ninguem 1'01 mais impossaal c niio ha pot· 
f.orlo este paiz: um só homem a cru em olle tivesse mu Wndo n 
personalidade mornl ou n couscicncia politica. (Muito bem; 
tn!l'ito bem.) · . 

Sento-so suspeito pnra l'nllnr· do Quintino Bocayuva. Lá :ie v ii o vinte o cinco •annos, que entrou· na politica pela sua mão 
fidalga o ·não teve, nosso largo período, sinfio uma furtuna :
n de tct• sabido obedecer ii inspiração supcriot· desse homem ex-
cepcional. . . 

Referindo-se aos homens. do Estado quo toem servido a 
civilizaciío. o a libet·dnde, fez n apologia do seu exemplo, inspi
rmido ·as gerações, e, citando um grande cultoi• da lingua por
tuguczn; di?. que 'O~ homens superiores ·não se extinguem. Elles 
silo _:'t syntlieso · dn · croaciio;' eonteem o · enxqfre ·:como os 
vulcoes, o sal; como .os mares, ferro como as mmas, cnl :como 
as torras, carbono como as chammas, raiz, tronco· e.ramn como 
as arvores e que, por ultimo, ostentam ess•a formosa cabecn. 
csplcndida flor 'espherica, a reseendet• a ossenêia. das osscncias, 
n. esseneia da idóa; o homem, que se apoderou do. mni" pela bus
sola,da'terra pela locomotiva, do tempo pela imprensa, do .céo 
pelo telescópio;o·homom, que. mourejando de seculo a scculo; 
de sol a sol, ereou a arte, a philosophia, a historia, a industt•ia, 
a moral; a sciencin, não se póde extinguir entro.loivas do argillu, 
ou entre •as paredes de um tumulo.:. . · · · . · . · · 
· · . No que diz respeito n Quintino Bocnyuva, ns in,justicns, ns 
injurias,, ns paixões, os odios ·que seguem sempre os nomes 
S9P~t·ioros, ~o~m ·agora n sua hora do silencio·. c, para os: son.s 
dt~c1pulos; f1e1s, a ~u!l morto assume us propor!)Õos :de .uma mst.I
tmciío. O que 'Snnttftca o trabalho dos homens de .Estado; tot•
nnndo-os p~cientes;- justos, superiores, a U!Jl tempo humildiJS .. 
o l,l'rnndos, tl tet• donnto do si n ·perpetua v1siio ,de. um munôo 
mclhor;siniío sob' outros céos; no menos na·conscioncia·o nu jus-
tiça de seus conoidndiios. . . . . ' . ' ... . . .. . ..... ··.· . . . 
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'11. historia ha de um· dra dizer que elle foi o fundador da 
Republica; . · · . · · • · · · 

Termina requerendo o levantamento da sessao em homo'
nagem á memoria do eminente morto. (Muito bem; muito 
bem.) 

O Sr. · Francisco Glycerio (') (Profundamente commo-' 
vido) -. Sr. Presidente, é preciso um esforço àobrehumano 
para que eu possa proferir algumas palavras,· tal a dOr pro
funda de que me .acho ·dominado, com . o passamento do . meu 
illustre e velllO· companheiro. . . . 

O Senado ha de permittir que eu seja sobrio de palavras; 
mas o vasio .do meu discurso será largamente compensado 
pela sinceridade das minhas mani!'estacões,. no .momento em 
que me separo para sempre do meu antigo chefe politico, do 
meu distinoto e. leal companheiro de campanhas politicas •. 

Ha mais de 40 annos - foi isto em . 1870 - que· eu o 
· m~u amigo (di1•'luindo-se ao Sr. Campos Salles), o velho 

homem de Estado; c Quintino Bocayuva, nos juntámos nesta 
Capital para iniciar a propagação das idéas, que deviam, pela 
sua victoria, transformar o regímen governamental da nossa 
Patria.. . · · . · 
. Enunciar singelamente este facto não é o bastante para 
desvendar o que houve de grandioso e de fecundo na accão 
politica desse homem que acaba de desapparecer. 

Eramos então jovens, todos mais ou menos impetuosos, 
e elle, o mais reflectido, destacava-se entre os seus. amigos, 
precisamente pelo seu espiritOI eminentemente tolerante ·c 
pelos imprevistos da sua acção decisiva. · · · . 

No enthusiasmo da nossa campanha em todo· ·o · Brazil, 
quando, porventura, nos attingiam desfaÍ!ecimentos oriundos 
da · convergencia das 'difficuldades e da nossa .. inexperiencia, 
ora sempre a inspiração J?Onderada, esclarecida e. prudente . de 
Quintino ·que solvia as cr1ses com os. mais salutares conselhos 
e decisões. · . . . . 

De 1870 a 1878 a propaganda republicana foi tl'abalhada 
serenamente, mas nesse anno tivemos . o primeiro embarauo., 
A idéa emergente periciitou com o sério perigo de . um des
membramento; a nossa accão politica esteve . umeucada de 
colapso, e nesse momento angustioso. foi ainda a, intervenção. 
opportuna, persistente, leal e sincera :de Quintino .Bocayuva 
que .salvou a causa republicana, · levando ás almas . de. seus 
jovens companheiros a. tranquillidade, a harmonia .e,· mais · 
do que isso, novas energias e· grandes esperanças. . . . ... 

Preponderando sempre assim · nos . centros . reuccionarios, 
foi elle naturalmente o substituto de Saldanha Marinhoa que, 
alquebrado e enfermo, . deixára a chefia tormentosa da . emo
cracia em eclosão. Foi investido . nesse posto. com todas as. 
honras e com o maior prestigio; ·e, á tolerancia, á sua altla 
capacidade e especialmente ·(L sua excepcional . previsão, se 
deve o encaminhamento . conveniente que, através de. mil .. , 
embaraços e vicissitudes,. tove a .cruzada victoriosa de . i889 •. · · 

" , ' , ' ~ ' I . • r • • ' ; r ' 

:(.• ), ~st.~ dls(lu~so nlio foi revisto JWP · orâdor.: · · 
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atf.ribuindo-lbe esse exito, invoco o testemunho do meus 
velhos companheiros e, sobretudo, o testemunho do meu nobre 
amigo Senador por S. Paulo. · 

0 ~R. CAMPOS SAT,LllS - Apoiado. 
0 SR. FRANCISCO GLYCER!O - Resignado, impassível, como 

JH'efiram, foi com essa mesma feição de Nazareno, conservada 
até agora, excepcional até no physico, que congregou todos 
os esforços do Partido Republicano, cujas tradições ainda per
duram, como a de uma .formidavel forca politica. 

0 SR. ANTONIO AzERllDO - Muito bem. 
0 SR. FRANC!SÓO GLYCER!O - 0 Governo Provisorio, Sr. 

Presidente, - não é mistér. que o diga ..;_ era um nucleo de 
cnthusiastas e dedicados, porém inexperientes, que tomára a 
si a tarefa ingente de recompOr a administracíio publica, sob 
o ponto. de vista administrativo e politico. Nessa situação 
melindrosa nós soffremos diariamente', a todos os instantes, 
a pressão da nossa responsabilidade, perante o estrangeiro ·e 
perante a nossa propria Patria. Assaltados todos os dias pelas 
reflexões de nossos amigos, pela injustica dos impacientes, 
entro nós mesmosi eram frequentes e fundas as divergencias, 
manifestadas muitas vezes, sinão por palavras menos conve., · 
nienLes, por assomas de impaoiencia. 

Só elle, a maior victima dos mais atrozes ataques, das mais 
revoltantes injusticas; só elle, sereno e tranquilio, jámais teve 
umtl palavra incontinente, um gosto de enfado ou irritação I 

.. Esse ho!D~m. quer queiram quer não as circumstancias 
actuaes os J u1zes do momento, esse homem ha de passar á 
poste!•idade como um grande vulto,· como patriota - verda-: 
doiro. fundador do regímen demooratico. • · .. · · 

· El'am estas as poucas palavras que desejava proferir no 
mou ultimo adeus ao, velho, illustre e digno companheiro de 
lutas_; e. apoiando o requerimento do honrado Senador pelo 
Rio oe Janeiro, para o levantamento da sessão, já que a mo
destia de sua alma .e a singeleza de seus costumes não per
mittem . que o Bra11:il faca demonstraoões mais solemnes.· 
. (Muito bem; muito b~tm.). · · . 

o, s~.' Pinheiro Machado (') -Sr. Presidente, ao penetrar 
nus to recinto, ouvi dos labias do grande patriota e excelso ser-. 
vidor da Republica, o illustro Senador por S. Paulo, Sr. Cam
pos· Salles, uma sentença digna do ser registrada pela historia, 
como , synthesc dessa inrlividunlidado que acaba. de desappa
reoer. 

S. Ex., que uonhoceu Quintino Booayuva desde os tem
pos d11 propaganda o foi seu companheiro de Governo, sem
pre a sau.Jado, unidos pela nffinidade dos mesmos idenes, co- · 
nhecendo bem aquelle extraordinario brnzileiro que a morte 
acaba de · separar de nós, disse : cQuintino foi um homem .. 

. (•) Este dii!Oul'llo nAo foi re'\'i$to pelo :orador .. 
. , .... ·. : '·• 
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\ .. :fçli~; !'norJ\cu corno vivuu-noiJrú. gt•uodu; gonoro~o, cheio de 
1 vn·tudcs, exemplo. a todos nós, pela sua. e!)nductu Jmmaculada, 
polo seu patriotismo sem ,inca, pela sua niJnegucúo u pela sua 

! dodicnoão sem limites nos interesses supremos da Patria~. · 
\ Essas palavras serviram para mitignz• a dor .Jll'Oí'uuda, a 
ma.gun ir..tensn que me attribulnm ti alma neste momcnt.o' !lola 
perda il'l'opai'Il'\',ol que acabamos de soffz•or, nós, seus ·com
panheiros, de luln; e n Pnlrin. 
\. . O. vocabulario humano ó escasso pura tt•udu1.i!' as grandes 

LI ores, as angustias supremas. Não podemos· diluir cm paluvms . 
sonorus ns Jugt•imas quo nos nffnguoiam os olllos, agora que não 
Jrinis contemplam o· vu!Lo suggcstivo o vcncJ•undo quu homuvu 
·ossa cadeira. . · . 
• . . Ao .Jado do .leito morl.uario · do imtJ•iar~lm dtt. llr.puiJlicn, 
.sunl.i l10ntom uma commociio que ficaríL para semp1•e indelovcl 
no meu espiz·ito; a IIi naquelln pobm morada, na mazot: singeleza, 
jar.ia inanimado o corpo daquolle que• como bem o disse o IJOn
l;ado Senador por S. Paulo foi o desbravador do regímen repu
blicano c, naquelln atmosphern de pobreza honrada, do g1•an
dezn moral, o ,llleu pnl.riotismo, volvendo sobre· o passado, ~e 
exaltou, constatando naquelles dcspo.ios os vestígios mntoriam; 
do unut gloria nacional, do quo se ufanaria qualqum.· palriu . 
onde os idcacs dn.Jibcrdnde constituíssem uma aspiraoüo. 

Servidores da cstatum do .Quintino J3ocayuvn, de vida im;. · 
maculndn, IJOJO. serviços tüo ·cxtrnordinnrios ao sou paiz, não 
são IJOmmuns nem podem ser avaliados pela metragem vulgar. 
Homem, IJOmo V. Ex. ha pouco disse,· sereno; imperteJ•J•ito, do 
uma impavidcz oxtraordinaria .. i amais, nem. mesmo nos mo
mentos das violentas lutas politicas, perdeu n linha oavalhoi
rosca e digna. Ao. embate das paixões cm tumulto, sempre on-

. l'Oupado o seu cspirito na clnmydo nobre da tolornncia, mesmo 
110sf.o recinto, IJresidindo as sessões do Congresso, cllo conse
guiu manter .a superioridade singular do sua· nct·sonnlidade, 
Quvindo tranquillo.dnjurins, nggressõcs m•ueis, com HUO :pro
curaram attingil,o c. não se deixou arrastar no torvelinho das 
paixões. · · ·~ 

· . Quintino Booayuva, presidente daquolla. Assemblén. · me
liioJ•avol, pela sun. . tolomnoia, pela· sua cultura :o· pela inquo
bt•nntnvol onvcz•gaduru do sou cnraotor, se impoz, sub.iugou o 
venceu os que, dominados poJas paixões candentes do momento,. 
·pretenderam diminuir-lhe o prestigio o foriz• a soberania nn
CJonnl. . . 

. • Os tmcos dessa cxcopcionnl individunlidndo foram osbo
cndos com grande felicidade pelos illustros orndoros quo lllll 
JlJ'cocdoram. O ostudo.comploto sobi'C osso homem not.nvrJI, que . 
por fortun.n. 11ossn o felicidade .,dl)o :pntria, .durante. m!lis do m1Jio 
seculo assistiU, collaborou o dmgJU os actos mms 1mportanl.cs 
ria, ryida politica nacional, não pódo ser feito na .iustn modidn, 
agoJ•a que a dôr conturba o nosso espirita o a mcmoz•in. , :', . . 

' ].)nrticulnrmcnlo, além dos motivos civicos quo 'mil prcn-·., 
dinm ·a Quintino J3ocnyuvn, tinha razões do ordem fiCSSoa1'' 1 

J'!lUito intimas e afl'ool,uosns parn sentir dolorosamente, como · 
sinto, n mort~, de llontiJill, Eram taes n affeiçiio,: o respeito; o I& 

~~ 

• 
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admirn~ão CJUu tributava únuolle S'l'nndu vuHo quu ~iuto um 
grundu vncuo ~m LornC!. do mil11, purc~cndo~nw ÇlllC, se u~talot.: 
no mou orgmutimo o. 1Jbro. muJs ~cnsJVcl do. mHlltu natureza. 

o, Sr. Scm\clor Azcrcdo u outros collcgus prescnfJiat•mn hon
tmn •. i5t•. PreHJdent~. um Junco pungente, no mesmo tempo su~
gcsLtvo ao nosso patriotismo. Ouvindo as razões que a J'o.miUt~ 
do mol'Lo uprcscntavtl paro. dur aos despojos do ·JH'nnteudo chefe 
um l'un~rul singelo, o illustro ehfJJ'o da Naciio, presente o que 
JJl•otondta cercar dus maiores honras os l'unol'Uos do illuslm · 
uxLinuto, curvado sout•c o corpo do. sou grande· amigo, declarou 
que, S)lbmcttundo-su íts disposicoõos expressas, deixava dQ 
cumprll.' esse dcvor, convencido du que muito muiOL'Cti homc
nagon~ IIJe Jil'Cstnrá o povo bmziloiro, guardando vara sempro 
na sua mcmot·iu, a lembrança imrnorredoura do grande fun
dador do regünon. Efl'ectivamonto o dosojo do Sr. l'l'Otiidentc 
da Republica cl'U ce1•car a memoria do eminente morto dus 
maiores honras, mas do um lado i' o i S. Ex. obstado pelas dis
posif;õcs da l'nrnilin c cll\ outro nom o lu Lo nacional poudo. ser 
decretado, por não pcrmif.tir a ConstiLuioão. • 

nesta-me, secundando os meus illustre.s collegus, pedir, 
além das homenagens requeridas, a V. Ex. se digne di!'igir aos 
nossos collegas um convite, para quo reunidos levemos ÍL sw1 
ultima morada o corpo do saudoso companheiro, Vicc-Pre~i- · 
dente desta Casa. (i1luito bem; rn-uito bc1n.) 

O Sr. A . .beredo (*) - Permittu o Senado que cu pro
nuncie tambem algumas palavras do homenagens ao noLavcl 
bruzilciro cuja perda !tojo todo o paiz pr·anleia. (illu'ilo bem!) 

O nobre Senador· por S. l'aulo, lombr·ando o espírito sorcuo 
c u tolerancia de Quintino Bocayuva, l'eforiu quo ollc .iúmaís 
manifestúra irritacão deunte dos seus compunheil·os ele pro
paganda, o ett recordarei que essa mesma serenidade olle scm
pt·o imrJer·turbav~I conseguiu manter para repcllil· as ir~iun
ccões do Imper•io. or•n recusando favores injUl•iosos, ora u!'l'J.•on-

.· tando o rigor das pe!·soguicões. 
•Sereno, 1ningucm mais do que Quintino J3ocayuva; c o 

fervor. da sua fé republicam~ completou a pcrsonu)idado. do 
batalhador•, ubroquolando a sua palavra cm uma mtroptdcz 
Lambam excepcional. 
· .· Na propaganda. ubolicionista houve um momertl.o - l.odo 
o mundo o subo - em quo n· inlolet•aucia do Governo attingiu 
ao auge, Foi no tempo do barão de Cotcgipe, quando a IJOiicia 
procurou sufl'ocar as .manifestações dos propagandistas, para 
que, a idtla libertadora nüo vingasse. 

Quintino .Bocayuva, um gL'andc · propagandista do 
idéas,.um dos maiores defensor·es da moa llOS"l'U, r·culi~ava uma 
conferencia no Thcntl'o Polytheamu •. §lubito, os tlresontos .ro
mm nlnl'mndos por grande perturbncao. dn ordem;. cru .a po~ 
!iciu, que invudit·a o. thoutro. Apagaram-se us luzes, ouvimn-so . . 

(*) 'Esb~ disourao nüo foi rovisto·p.elo orador. 
Vol. m 12 
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tiros de todos os Jactos, o, durnnte der. m'inutos, reinou absoluta 
confusão e parecia que todos seriam · absorvidos pelo tu, 
multo. · 

. Quando se fez de novo a lu~, QuinLino Bocayuva perma
necia no mesmo Jogar de que discursava, erecto, o braco es
l.ondido; aguardava apenas o restabelecimento da ordem par·a 
llroseguir o discurso. 

E proseguiu. Dous ou Lres minutos depois, foi de novo 
· intorr·ompido por um tumulto mais violento; u policia rodo.,. 

brarn de fu1•ia ó ainda Quintino Bocayuvn teve calma c se
r•onidade para annunciar, no mais alto diapasão do sua: vóz, 
que a confor·encia ficava transferida para uma hora da 
tarde do dia seguinte, na pt·,,ca da Ropub!jca, 'em frente do 
Quartel-GeneraL · 

No dia seguinte, offecLivamento, lú esLava o valoroso che
fe ·re!Jublicano o abolicionista o continuou o discurso inter
r·ompJdo na v espera. Ainda dessa vgz não concluiu, porque 
a cavallaria desenfreada da policia do Imperio. nos dissolveu, 
cahindo :victima o ·nosso ex-collega, do saudosa memoria, Dr. 
B'arata Ribeil•o. 

Sc~eno sempre foi clle · deante das injustiças, denote das 
injurias, doante das calumnias contra a sua conducLa politica 
o contra o seu caracter. Ninguem mais do que elle soffrcu 
injustiças. Entretanto, nunca se ouviu desta tribuna, da tri
buna popular ou da imprensa, Quintino Bocayuva repellir. os 
seus · aggressoz·cs. IErecLo c nobre, poz,manecia imperturbavcl, 
nocommodado com a sua conscioncia do homem de bem. 

Associo-me ús manifestações .iú r.cf!ueridas, pedindo ao Se
nado que voto tambQm luto por oito dtas. (Muito bem; muito 

bem.) · · 

O .Sr. Mendes de Almeida- Sr. Presidente, o Senado ouviu, 
profundamente commovido, as phrusos com que V. Ex. com~ 
municou o passamento de nosso venerando Vicc-Presidente; ou
viu tambom •n eloquonciu sincera com que o ,iov•Jn "Stadista, 
seu discípulo amado, o nobre Senudot· ·pelo Est.ndo tio Hio dn ·. 
Janeiro, Sr. Nilo l'ecànha, descreveu os sentimentos do povo 
fluminense; ouviu a elegit1 sentida com .que o companheiro do 
illustro oxtincto, um dos responsavcis pelo regímen triumphante, 
um dos fundadores da Hepublicn, o honrado Senador pot• Siio 
Paulo, Sr. Fmncisco Glycerio, se 'referiu ú sua accüo po!iLicn; 
ouviu. a palavra commovida o severa do chefe incontestàvcl·do 

' Partido Hcpublicnno Conservador, Sr; Pinheiro i\{achado, e ·as 
palavras 1'0L·t.cs o vibrnutes do illustre Senador por M•atto Grosso, 
o St·. Anl.onio A~m·edo, referindo-se tanto ú personalidade poli.., 
t.ica IJomo li sun energia .om casos cspeoiaes c, principalmente, 

· significando a estatura moral do nobre morto, Sr. Quintino Bo-
cnyuva; · · · . ·· · 

· · Per•miLta o Senado quo, sendo nosto momento o unico di
rector de imprensa com assento nesta Casa que osttl presente, 
pronuncio ·ulgumus palavras referentes especialmente no perl'il 
do finado «príncipe da imprensa, com n natural insuspeiciio 
do quem .batalhou em C!lmpo adverso. Este titulo niio foi in~ 

. ' .... 
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ventado nem. por inimigos nem por lisonjeadores, mns irra
diou sempre do toda n imprensá, que o t•cconhocin como um dos 
mais dignos luPadores, pela propaganda serena, pela tranquillí
dnde na defesa do seus idúacs, sendo que nüo ha exemplo do 
uma só voz ter o jot·nnlistn Quintino llocnyuvn, como homem 
do imprensa, nos quat•ontn nnnos drJ sua acciio offectivn, dis
t.rnhido sua dil·ectrir. da linha recta, impoccavel, de convonion
cin, ologancin e delicadeza. Niio J'ôt•a de mais consignar aqui 
a acçiío littorarin c ,iornalisf.ica do «tn•incípc da imprensa bt·a
r.ilóirn», mas niio o poderei.far.or longamente porque neste mo
mento de luto e ;í vista do pouco tempo de que dispomos, todo o 
desejo dos Srs. Senadores é acompanhará ultima morada os ros
tos desse perfeito jornalista. Mas, desde que niío me é licito alon
desso perfeito .iot•nalistn. Mas; desdo que uiio me é licito alon
gar-me, peco n todos os Srs. Senadores que me acompanhem 
cm uma mnnifestaciio solemno de respeito e saudade no grande 
jo~nalista, ao cnmpeiio do abolicionismo, terreno neutro em que 
tive occnsiüo de com elle travar rel•ncões na luta pelo aniqui-
lamento da escravidão no Brazil. · 

Atirando ns flores da saudade sobre o esquife do Quintino 
Booayuva, não esqueçamos .que velada de crêpe niío está só
mente a esbatun da nepublicn; tambem o luto decóra funebre
mente n estatua da imprensa I (Muito bem.) 

. O Sr. Presidente - O Senado ouviu os requerimentos for
mulados. Vou submettel-os 1í consideração do Senado. 

Os senhores que approvnm o requerimento do honrado Se
nador por Mntto Grosso, paz·a que se lance na acta dos nossos 
trabalnos um voto de profundo peznr pelo fnllecimento do inol
vidnvel fundador do regímen Republicano no Brazil, queiram , . 
lovnntnz·-se. (Pausa.) 

Approvado unanimemente. · . 
Os. senhores que npprovnm o requerimento, tambem formu

lado pelo honrado Senador por Mntto Grosso, para que •l Se
nado o sua Secretaria tomem luto por oito dias, queiram Jc-

.vnntnr-se. (Pausa.) · 
' Approvado unanimemente, 

Os senhores ,que approvnm o roquorimcnto do honrado S,J
nador pelo Estado do Rio do Janeiro, pnm quo seja levantada 
a sessão, em homenagem no grande ·morto, queiram levantar
se. (Pausa.) 

Approvado unanimemente. 
Acompanhando a indicaciio do illustre Senador polo Rio 

Grande do Sul, 'convido os Srs, Senadores pnl'll, incoi'Porados, 
acompanharem os rostos mortaes do grande Quintino Bocnyuvn. 

A ordem do dia para a sessão seguinte ó n mesma jú mar-
IJadn, isto é: . 

· Votaoüo em i' discussno do projecto do Senado, n. i7, do 
1012, determinando ,que os funccionarios publicos, 'civis ou mi
litares, quando passarem ú inactividade, níio JlOderiio •porceber 
vencimentos maiores que os que lhes eram abonados quando 
em effeotivo oxercioio do posto ou cargo em que hu.inm sido 
aposentados, jubilados ou rol'ol'mados; · 
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Votaciío cm di~cu~são unilm. do ·vvtu do prefeito do Dis~ 
Lriulo Federal, u. :1, do i OH, á rosoluciio ·do Conselho lllunicipul 
<tuo dispensa o prol'os~or l~runeisco das Chagas l'crciru de Oli~ 
voiriL da cxigcncia da approvacão de alumnos de sua escola 
para lhe ser concedida a l?l.'atíJ'icacão do ultimo t]uinqucnnio 
em r1uc exerceu o magisterw, desde a ópoca em CIUC ·completou 
os 25 annos (corn 1Ja1'cca~ contrario da Comrn'issão ele. Consti
lwioão e Diplomacia); • • 

. Votaciío cm discussão unica do ;,ato do prefeito do Dis
Ll'iclo l~cdot•a, n. 3, de 1012, ·ú resolução do Conselho l\lunieipal 
quo autoriza a dcsapro>priar, por utilidade publica, os pro~ 
dios oontiguos ao cdificio da ,Escola Not•mal de ns. 235 da rua 
Marechal Florinno Peixoto c 366 da rua S. Pedro, urn:essarios 
aos melhoramentos do mesmo proprio municipal, abrindo os 
croditos que para osso fim !'orem precisos (com. pariJCCI' (avo~ 

· !"aval ela Commissão tic Consl'ituição a Di)llomaC'ia) ; 

2• discussão da prorJosicão da CnmaPa dos DcpuLados, n. !l, 
do 1!Hi, J•ogulnndo n omissão de cheques ou ordenR de paga
mento :í vista (com. 1Ja1'eceres da Gommi.~.w1u rle Ju.st'iça a La~ 
yislação, offm•coenelo ern~mrlas c da tle li'inanças · (!tV01'a·vcl á 
PI'Oposiç11o e contrario ás emendas) ; 

·2" discussão d[} pro,iecLo do Senado, Ii. 18, do i!Ji.Z, auto
rizando o Presidente da Republica a ·conceder um nnno do li
eenca, com dous tercos de vencimentos, .para tratamento do 
saudo, onde lhe convier, no desembargador· .Toiio Alves do Cas~ 
l.ro, do TPibunal de Appollacüo do Torritorio do Acre (o{{ara
'dtlo 11ala Contrn·issão da F·inanças); 

2' discussão do pt•o,jccLo do Senado, n. 1!1, de l!Ht2, autori
r.ando ó PJ•esidcnto da Republica a eoncodet• no •c:apil.ão .Toão 
Lopes de Oliveira Lyrio um nnno de licencu, com soldo sim~ 
pios, para tratument.o do saudc, onde lhe convier (of{arecido 
}lcla Cmmnissão de F·inanças). 

~~c·ra EM 13 DE .JU'LIIO DE 1912 
I 

PI\F.SIDI~~Cii\ DO SI\, I•'BIU\BIIl.\ CH.WES, 1" SllCIII~1'ARIO 

A'· J hom dn :J.nrdo, acham-se pt•ostmlos os Srs. Forrciru 
Chaves, Pcdt•o Borges, Mendes de Almeida, Hihcii'O Goncalves, 
Wall'!'odo Lcnl, flnymundo ·do MiL•1mdn, Gomos Hibcirn, Ber·~ 
nardino Monl.eit•o, Sít lN·oiro, Fclicinno Pcnnn, Loopoli:Io de 
Bnlhõcs, Gonzugtt Jnymo, 'Generoso Mm·quos, Pinheiro Machado 
o Cnssiuno do Nascimento (Hi) • 

, .. . · .. 
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Deixam de comparecer com causa .iustificadn. os St•s. Araujo 
Góes, Candido de Abr·eu, Silverio Nery, Jonat,has Pedrosa, Gà
bt•icl Salgado, Arthur Lemos, Indio tlo Brazil, J.aut•o Sodré, .Tosó 
Euzebio, Urbano Santos, Gervasio Passos, Pires For•rcira, 
.Francisco St\, Thomaz Aecioly, Tavares clll Lyro, Antonio do 
Souza, Cunha .Pccl.rosa, Cnsl.rq Pinto, Sigismundo Gonculves, 
Gonçalves Fet·reira, Ribeiro de Brilo, Guilherme Campos, 
Coelho c Campos, Oliveira. Valladão, José Mnrccllino, Ruy Bar
bosa, Luiz Y.innna, Moniz Freire, João Luiz Alves, Lourenço 
Bap'l.istn, Nilo Pccanhu, Augusto do Vasconcellos, Aluindo Gua
nabam, Bueno de J>aiva., Bernn.t·do Monl.cil·o, A11'redo Ellis, 
l?rancisco Glyccr·ia, Campos Snllcs l3rnz Abrantes, A. Azereda, 
illetello, José .llfurt.inha, Alenca1: Guimarães, Folippe Schmidt, 
Heroilio Luz e Victo!•ino Monteiro (3<i) • · 

O Sr. 2" Secretario, (8crv·i-ndo da t•) dít conta do seguinte 

ENPEDIENTE 

Telegrnmmas: 
' 

Do Sr. Presidente do Est,ado da Pnrabybil, nos' seguintes 
termos: · ! 

cEstada ·Parahyba sent.imonto elevada corporacão que 
· V. Ex. preside pelo desappareeimento ernínenLo Senador Quin
tino Boeayuva. ~ 

Do Sr. Pmsidente do Estado do EspirH.o Santo, do te01· 
seguinte: ' 

. <A essa. illustt•ada corporacão apresento expressão meu 
mais .intenso pe1.ar falleeimento inolvidnvcl republicano general 
Quintino Bocayuva, a quem devo regímen actual mais assignn
Jados serviços como maximo propagandista ·da ·doutrina demo
cratica. Associo-me luto cobre alma nacional tão angustioso 
momento. :~o l . . ; · ;' ·· ;; · ·-·-

Da Mesa do .Senado de São .Paulo: 
c A Mesa do Senado, t•epresentundo esta corporacão, mani-

1'esta a. sua profunda magua pelo J'allocimento ·do illustre Se
nador general Quintino Boeayuva.» 

Da Mesa da Camm·a dos Deputados do mesmo Estudo: 
c A Mesa. da Cnmnrn dos Deputados, cm nome desta, apre

senta no Senado Federal sincot•os o profundos pezames pela 
srande perda que a Naciío acaba do soJ'J'ret· com a morte do 
venerando general Quitrtino Bocuyuva.» 

Do presidenta da Cnmnm ll!unicipn.l da Parahyba do Sul: 
4 Povo município Pnrahyba do Sul associa·so luto Patria 

perda pntrinrchn Republica Senudor Quintino.:~o · 
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Do Presidente <ln Cnmnrn doR Dopútndos do Esl.ndo da 
Bahiu: · 

cEm nome Cnmnrn dos Doputndos, associo-mo V. Ex. 
profunda dot• acnbn passnr querida Pnl.rin, motivo perda dolo
rosa eminente pni.T•im•ohn flepublicn, Exmo Sr. gonornl Quintino 
Bocnyuva.P · 

Do director dn Fnculdnde do Di mito de S. Pnulo:. 
' · c A Faculdade de Direito -do S. Pnulo, participando do luto 
nncionnl, ce~rou as snns portas peln mOJ•I.e de QninLino Boca

. yuva, grande cidadão, presidonl.o do Senndo. » 
. Do escriviio da 2• Pretoria Civol: 

c Tenho honra apresentar sinceras condolencins pnssnmento 
venerando Sonndor Booayuvn., . . · 

Do Sr. Deputado Francisco .Brossnno: 
«Acompanho Senado sent.imontos pe1.nr doloroso golpe que 

enluta almn nacional inespomdo senticlissimo fnllecim1mto Se
tmdor Quin'lino Bor;nyuvn, glorioso patrinrchn flepublicn.» . . ' . 

Da Associncão Christã do Mocos: 
. c Sincoras condolencias rnssnmonf.o grnncle bra?.ilciro V.ice-

President.e dessa Camnra.> . · 
Do St•. coronel Thomnz Pereira: 
c Club Familiar PaqueU1 apresenta sinceras condolenciaa 

pelo passamento do grande patriota Quinf.ino · Bocayuva.~ -
Inteirado. 

· Offieio do Centro Cívico Sete de Setembro, convidando o 
Senado a se fazer representar na conferencia que. sobre a vida 
e n obra do Sr. Barüo do llio-Bt;anco, ren!i?.n no dia 14 de ,iulho 
o Sr. Dr. Leoncio Cort•ên, no salão do lomal do Commercio, 
ás 8 horas da noite, o promovida pelo mesmo Centro. - Jn- · 
teirado. 

. ' O Sr, Cassiano do Nascimento (SU.jlplentc. sarv·indo di' 
l!·' Sem•r.tnrio), declara que nfio hn pnrocoros. 

· O Sr. Presidente- Tendo compnrocido npcnns 15 Srs. Se-
nadores, nüo p6rle ho,io haver sessão. . · · 

· Designo pnra ordem do dia da sognirrl.c a· mesma jtí mar-
cnda1 isto ó: . , . ·. 

Votação om 1' discussão do pro,iect.o rlo Senado n. 17, de 
1!112, dot.orminnndo quo os fnncoinnnrios pnblioos. civis 01.1 

. militrtt•os, lfllnndo passarem :í .innct.ividndc, nlto poderão per
ceber vencimentos mnioros !filO os lfUO Jlws oram nbonndos 
qnnnclo om offoctivo oxercicio do posto on cargo em qu~ hn,inm 
sido nposontndos, ,iuhilndos ou rcl'ormndos; 

., 

-

. 
f 

.. 
I 
r . 
; 

-. 



ACTA: EM t5 Dll ,TULI!O DE i 912 . .:183 

Votaciío om discussilo unica do 1Jcto do prefeito do Dis
l.riclo Fr.rJcrnl n. 1, de ·!011, á rosoluciio do Conselho Municipnl 
que .dispensa o 11rofessor Francisco das Chagas Pereira do Oli
veira ela . oxigenei a da npprovnciio do nlumnos de sua oscolu 
pm·a lho ser concedida 1\ sral.ii'icnçiio do ull;imo quinquonnio 
cm que exerceu o magislm•io, desde a época om que completou 
os 2ú n.nnos (com. Jlareccr contrm•io da Cornm.is.wío de Cnnst'i-
tuiçlío e Diplom,acia; ' 

Votncão cm discussão unica do 1Jcto do prefeito do Dis
t.r·icl.o lrecloral n. 3, de 1n12, ú.rosoluoilo do Conselho Municipal 
que o nutori~a a desapropriar, por utilidndo puhlicn, os vrc
clios cont.iguos no edi.l'ieio da Escola Normal ·de ns, 235 ela ['Ua 
Marechal Jllorinno Peixoto o 3üG da rua S. Pedro, necessnrios 
nos mclhot·nmcntos do mesmo proprio municipal, abrindo os 
cred i tos que pum esse fim forem preClisos (com, Jla1'at:e1' favo-
TaJJcl da Cornrr!'issíío da Constl'itni(:r1o e D·iplomac-ia) ; . 

2' discussfio dn proposicüo dn. Gamara dos Deputados, n. 9, 
do 1911, t•ogulando n emissiLO de cheques ou ordens de paga
mento ft vis ln (com. ·pa·reccrcs da Cornm:is,çt1o de Jus,Uça. e Le- · 
rtislaçi1o, olforcccndo emendas e da r/11 Ji'hwnco.ç (rrooravel d 
wopasiçtío 11 I:On.l.l·ar'io tis enwrulas); · 

2' discnssiio do pJ•o,iocLo do Senado, n. 18, do 1012, nuto
triznndo o Presidente· dn Republica n. conceder um. nnno de 
licenon, ·com dons torcos <le voncimontos, pura tratamento de 
sande, onde lho convier, no desombm•gador .Toüo Alvos do Castro, 
do Tribunal de Appellaciio do Territorio <lo Act•e (olfareaitlo 
pela Comrn'issão da F'ina:nçali\) ; 

2• discussão do pro,iecto ·do Senado, n. '10, ele 1912, auto
rriznndo o Presidente dn Republicll. a conccrlor no capitão João 
:Lopes de Olivoim Lyrio um nnno fio licencn, com soldo simples, 
pm•n tratamento de· snudc onde lhe convier (offercaido 11ela 
Con~m;is.~ão rle Ji''inançns) • 

.• 

ACTÁ, EM. 15 DE JULHO DE 1012 

PRJlSIDENC!II 00 AR. I'llRRlliRA CllAVllS, 1.• SllCRETARIO 

·A'· 1 hora 'cln tardo, neham-so presentes os' Srs. Ferreira 
Chnvos, Arnu.io Gtles, Pedro Borges, .Tonathns Pedroso, Gnbriel 
Snlgado, Ribeiro Gonoalves, Pires Ferreira, Thomnz Accioly, 
Tavares do Lyrn, Wnli'redo .Leal, Rnymundo do Mirnndn, Gómes 
Ribeiro, Guilherme Campos, Oliveira Vnllndiio, Bornnt•dino 1\lon
l.oiro, Nilo Pecnnhn, Sá FJ•oiro, Buono de P11.ivn, Brn~ Abrnnl.es, 
o Gonznga .Tnymo (20). . · · · . 

· . Deixnm do eompareeor, eom cnus11. ,iustificnda, os Srs. Cnn
dido de .Abreu Silvorio Nory, Arthlll' ·r.emos, Indio do Brnzil, 
Lnuro Sodrú, .fosó Euzobio, Urbano Santos. Mondes do Almeida, 
Gervnsio Pnssos, Francisco Sít, Antonio de Souzn, Cunha Pe-
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drosn, Cnsf.ro Pinlo, Sigismunrlo Goncnlvcs, Goncnlvcs Ferreira, 
Ribeiro de Hr.iLo, Gomos .Ribeiro, Coelho o Campos, .Josú 1\fnr
eollino, Ruy Barbosa, Luiz Vinnnn, Moniz J?roiro, ;roão Luiz 
Alvos, J"ouronco Bnpl.isln, Augusto do Vnsconcollos, Alcindo 
Gunnnbnrn, Bol'nnrdo MonLoiro, .Foliciuno Ponnn, Alfredo Ellis, 
Ji'rrmcisco Glycorio, Campos Snllcs, Leopoldo do Jjulhõos, A. 
Azurcrlo, 1\lol.ello, .Tosfl Murt.inho, Generoso Mnt•quos, Aloncur 
·Guimnrücs, J!'elippo .SrJhmidL, llol'Cilio J~uz, Viol.orino Monteiro, 
Pinheiro Mnclmrlo o Cassiano do Nascimento (H). 

O Sr. 2" Secretario (servindo de I") d1í conLn do soguinl.o 

EXPEDIENTE 

Tologrnmmns: 
Do Sr. Dr. Woncoslúo Brnz, Vico-.Prosidento da Ropublicn: 

«Sr. t" Secretario do Senado-Rogo nccelt.ar o J.ransmiLtir no 
Sonnclo os meus sinceros peznmes pelo fallocimonLo do grnndo 
.ht·azileiro grmornl Quinl.ino Bocayuvn, a quem n .Pal.rin devo 
_inoAI.imnvo.i~ scJrvi(JOS,:t~ 

Do Sr. :J3onib Vilnnuovn Ocnmpo, secretario do Senado Ar
gonl.ino: cEJ honornhlo Sonndo Argont.ino, que tongo ol l10nor 
Je presidir hn rcsucto hoy poncr-se do pié on homenn,io 11 la 
memoria doi .ilusl.m cstndistn Sr. Quintino Bocnyuvn, y levnnl.nr 
cn seguida la scsion, J,f'ansmif.iendo a S. Ex., por cnble ln ver·
s(on t~nquigrnl'irm do olla. Snludo a V. Ex. com mi mns alta con
sJdm•nclon.» 

.... 
cSefior .Prosidontc, queda nbicrt.n ln sesion com viento sofiores 

Sonndoros, so loo y upruevn el nctn do la sosion nntorim'. 
. cEI sofior .ProsidonLo se pono do piú y diço: Seiíorcs So,na

rloros, nnl.ouyer 1m llogndo desde Rio do t.Tancu•o, n ostn Cnpttal, 
la inl'nusta nol.icin do J'nllecimento dcl rlminent.o y osclnrCCJirlo 
oJst~disl.n BllfiOL' QuinLino Bocnyuvn. Durante medio siglo ocupó 
om su l'akin un puosto do primorn 1'iln on ln prensa, on la 
diplomacia on los conso,ios do gobiornos y on a .Parlamento, 
on la polit.ion intornn. ~romú pnrtecipaoion on todas lns grandes 
questiones quo hnn agitado ln opinion publica doi Brnsil y mui 
ospecialmenlo on ln abolicion de ln esclnvit.ud y en advenimient.o 
Y. consolidncion doi Gobiorno republionno, en ln politica exto
rtor. 

«Fué siempro y cm t.odos los momentos un amigo constante 
e decidido de ln par. y ln concordia com ln Republica Argentina. 

«EI seilor Vico-Presidente: Segundo do este cuerpo doctor 
Olnochoa y A! corta hn dirigido ayerun telegrama de· condolen
cin nl honorublo Senado dei Brasil, que no dudo merecera vues- · 
t.rn aprobncion, y nhora os invito n ponernos de pié en homenaje 
à ln memoria doi ilustro extincto para asoolnrmos ai duelo pu
bliço que hn motivado tal irreparnblo perdida en aquel pais 
am1go e·hermano, 

I 
I 

I 
I 
I 

... .. ' 
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cEJ Senado y ln barra se poncn de pió. 
<Seiior Lainéz :Pido la palavra. Voy a hacor un agregado a Ia 

11roposicion dei selior P1•osidontn. EJ Senado Argentino, dobe 
nsociar-so nl dolor doi Brasil, en ln perdida do uno do sus hom
h!.'OH más represenl.uLivos y sin duda algunn el que maiores vín
culos do afectos y simpnt.in tania con nuesl.ro pais. La muerto 
fio Quint.ino Bocnyuvn, unlul.n a ln democracia sud americana. 
Su nombro se confundia con ol da ln Republica misma; a olln 
ol prost6 cn toda su oxistencin ln t.area incansnble de su gonio 
polil.ico y do su patriotismo. l<uú cl precursor y luego el presi
dente de ln nacion, minist.ro legislador y para honra dei po
riodismo siompi'O ol poriodistn do ln democracia brasilelia. Soln
mente la muertc hn lwcho cnc1' ln pluma do su mano y su nccion 
on ol din1•ismo quedava como el desl.illo mús intenso de su gloria. 
El Senado dobo adherir ai duo lo doi pais amigo, que es tnmbicn 
duelo para ln cultura y domocrnuin sud americana, levantando 
la sesion on homena,io a! magistrado, nl tribuno y ai gran hom
bre do estado que o! Brasil todo inteiro llora on estos momentos. 
(Apo1Jddo.) 

<Soiior Olaochoa y AlcorLn: Solior l'resident.e, pi do la pa
lavra para pronunciar muy poca~> en apoyo do ln mocion for
mulada por el selior Senador por Buenos Aires, para que el 
honorable Senado, levanto la sesion en honor de ln Republica 
do los Estados Unidos do! Brasil, con ocasion de la dcsapnricion 
dei eminente republicano Dr. Quinl.ino Bocayuva. 

cSeiíor Presidente, bastaria que los argentinos fueramos 
domócratas pnrn asocial·mos do t.odo cornzon ai duelo de nuestrn 
hormann la Republica do! Brasil, porque c! illustre extincto 
fué un vordadero apostolo do ln democracia en Amarica. Tuvo 
on erecto puede deeir-se sin cxagernoion la contextura moral 
do un verdadero apostolo. Asi por su fó inquebrantavel de 
su ideales republicanos como su perscvcrancia invencible para 
sostonermos desde las columnas do ln prensa que fué en sus 
manos una cathedra de verdad, desde ln que irraoiaban las lucos 
que se difudian por todos los ambitos de su pais y fué por su 
providad siempre reconocido on todos los actos de su vida. Asi 
se h a dicho con verdad de Bocnyuva, que fuó el precursor de la 
Republica, en su pais y debe agregar-se que su mas firme apoyo 
una vcs cstnblecida en el regímen insLrucoional dei Brasil, en 
i\linisterio de Relaciones Exteriores, en Ia gobiernaoion de Rio 
do Janeiro, y en la de Bahia, asi en e! nos de Senador de !ai 
naoion, como en el representante diplomatico de ·la misma, en 
nuestro pais, acredito en todo momento su constante anhelo por 
consolidacion de la paz en America, y en especial con nuestro 
pais, dea que como lo ha dicho bien el seiior Presidente, y e! 
seiior Senador por Bueno Aires, fué en todo momento leal y 
constante y bien. Seiior Presidente, teniendo en cuenta estos 
antecedentes y considerando· por otra parte e! estado actual de 
nuestras relaciones oon ln Republica dei Brasil, tan armonicns 
desde que se ha observado se han hecho manifestaciones elo
cuentes de confraternidad · con oooasion de Ia Uegadn dei Mi
nistro argentino n Rio do Jnnoiro, General Roca. Acepto seilor 
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Presidente, que cl honornblo Senado dobo levnnt.nr su sosion 
como un Lcsl.immio oncquivoco do ln sinc:orn condolonein o.Jo 
csLo cucrpo dei Esl.ndo, Nndn mas soiíor Presidente. 

•Sciíor Lninóz: Y quo se oommuniquo rnsoluoion ndopl.nda 
nl Sminrlo dei Br·nsil, con nl neta f,nquiSTnfico.. · 

«Soiior Pros idonf.o: So. vtí n voLnr ln mocion doi sofim• Sono
dor por Bucno Aims, eon cl ngrogndo rruo so ncnlm do lmcor. So 

·vota y disso ol soiím• sotn•ol.nrio, Or,ampo, nl'irmnl.ivo gonornl. 
«Sofior Prosidonf.o: So pl'Ocodor~í on ln :forma rosuoll.n por ol 

Senado, quodn Jovnnl.ndn ln sosion. Ernn lns l.ros o qnnronl.n n 
cinco p. m., 

Da Cnmnrn rios Do pu l.nrlos do Buonos Aires: «Lo. Cnmnrn 
f:lo Dipul.ndos do ln Pr•ovinciu rio :Buenos Ail'fJR, quo l.rmgo ol 
:li to lwnm• do prosidil• on su sosíon doi :12 rlol corrlnnl.o, t]uosLn 
do pil n invil.ncion dei quo suacriho on homonn,ill n ln mrJmol'in 
doi imincnl.iairno osl.ndisl.n,dol grnn T'opuhlico Vico-PI'osidonl.rJ 

·do osn nll.o mwt·pn y nmigo' onl.uslnsl.n do ln nopublica Ar•grm
l.inn, doclm QninLino Bor:nyuvn, hn rrJsuoiLo mo rlir.•i,iu. n Vd. y 
por su inl.m·rnodio n l.orlos y--n rmdn uno do los miomhr.•os do osn 
nll.n Cnrnnrn, ·oxprosnndolos ol prol'nndo pcmr por ln irropnm
lllc pordidn hnr:icndo prosonl.o que ol ,iusl.o, ol fnmonso dnolo doi · 
pnohlo b1·nsiloiio, os l.nmhion duelo inmonso doi puohlo do ln Pro
vinein 'do Jluonos A ims, qno .osLn Cnmnru. roprosonLn, A)li'O
vocho osl.n. I.T·isLisirnn oporl.unirlnd pnrn snludnr .n Vd, con mi 
rnrtyor considorncion y rospocho.- Mn:clmo Porlala, Pmsldonl.o. 

Doa osl.udnnl.cs do Iqufquo: cSonndo Brnr.iloiro-Hio-I,n
monl.amos n morto do grnnrlo ropublicnno Quint.ino :Bocnyuva,:., · 
. Do Govomadm• do Esl.ndo do Pinuhy: «Rogo a V. Ex. nccoi

f.ar o l.rnnsmiWr no Sonndo os per.ames do Estado do .Piauhy, 
n elo· Bill! Govornndor, pela pordn irrepm•nvol que vom n Ropu
hllcn do soffrer com n morto do Sennrlor Quint.ino Boonyuvn, 
Vico-Prosidonto do Senado.~ · 

· Do presidente interino do Estndo do Conrú: «0 Estado rio 
Conrtl, oornpungido poJa grnnde. pordn que ncnbn do sofl'ror n 
Nacão eorn o dosnppareoimento do vonornnclo pnLrinrchn da no
publica, Sanador• Quint.ino Bocnyuvn, nssoofn-so no lut.o Nfl... 
oionnl por l.iío lnrnrmt.nvol noontcoimento o nprosonl.n no Sonndo 
Fodm•nl. a oxpressfio do sou profundo poznr,:. · . 
. Do Govornndor do Est.nrlo do Snnl.n CnLl1nrinn: cAprosonl.o 
n V. Ex, o no Sonndo por.nmos poJo fnllooirnenl.o do Genor•nl o 
pnl.riotn Quintino Boouyuva., · 

Dn Assornbllía dos Represonl.anl.cs do Rio Grnndo do Sul: 
cA. Assomhl1ín dos fieprosonLnnLos do Rio Grande do Sul l.osl.n- · 
munlm n ·:V. Ex. pl'Ofundo peznr. poJo 1'allocirnont.o do Srmndor 
QuinLino Bocnyuvn, insigne propugnador dn f61•mn r·opuhlionnn 
c grande nbolicionistn.». · 

. Dn Assomblón Est.ndonl do Conrá: «A mósu dn nssembMa 
cstndonl communicn-vos que em ·sossiio do ho.io foi nppro
vndo .. a seguinte mociio:. A Assomhlón Legislntivn do Coartl, 
sinceJ•amenl.o r:ompungidn donnl.o dn irJ•epnravol pe1•da quo aoah11 
do sol'fror a Nnciio com o pnssumonto do. vonernndo pntriarohn 
dn.Republicn, Senmlor Quintino Bocnyuvn, nssocia-so ús mnni-

.. : 
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:fostncões do magno luto dcsportndns om todo o pniz por esse 
lnmonl.nvol ncontocimonto e apresenta no Senndo n expressiio 
do sou profundo peznu 

Do oncnrrogmlo dos nogocios do Brnzil, om Monteviddo: «Em 
mrJu nome n no do secretario dostn lognção, tenho n honra do 
nprnson tnr no Sonndo Fedem! sentidos peznmcs polo :falloci
monl.o do illnst.ro c ominonto ost.ndistn S1•. Quintino Boenyuvn.~ 

Do presidente do SU!)rcmo Tribunal Fcdcrnl :. «Tenho n 
l10nrn do commun icnl' n V. Ex, que o Supremo Tribunal J!'edcrnl, 
llm sossiio do ho,io, cxprimimlo o seu peznr pelo infausto passa
monto do Sr. Sonndm· Quinl.ino Bocnyuvn, Vicc-Presidonto dos
sn Jllust.rrJ rJorpornçiio, resolveu suspender seus trnbnlhos em 
homanngom no inolvid1wel extinct.o e nprcsonl.nr no Senndo Fe-
dem!. suns mnis profundos eondolencins.~ · 

Do delegado fisilnl no Esl.ndo dn Bnhia: «Apresento n V. Ex . 
. )le?.nmos pelo passnment.o do grnnrle l'Cpuhlicnno e eminente 
hraziloiro Senador Quint.ino Bocnyuvn.~ 

Do ,iu i?. federnl no Est.nrlo do Amnzonns: «Peco n V, Ex . 
f.mnsmit.t.n no Senado minhns condolrmcins pelo Jn.llerJimento 
<lo SMndor Quint.ino· Bocnyuvn.~ 

Do jui?. federal do Estado do Espírito Snnt.o :-ci\pre
sonl,o mrms snnl.imonl.os peln pordn do emorito ;jornalista e con
vict.o repuhlirmno Quinl.ino Boenynvn, ao qual deve n Pntria 
Jlrrpuhlicnnn inolvidnvois servicos pcln tcnn?. pi'Opagnndn som
PI'O J'eíl.n rJom •nrdor c som desfnlleciment.o,»-Tnl.oirndo. 

Officios: 

Um do Sr. Ministro d•a Agricull.urn, Industria c Com
mercio, de 13 do corrente, t.rnnsmit.t.indo a mensagem com quo 
o Sr·. Prosicont.o da Republica rostit.uc dous dos nutogrnphos 
dn resolução do Congresso Nncionnl, snnccionndn, quo •autoriza 
a abr·ir no mesmo minist.erio o credito ospccinl de 4 :200~, ouro, 
pnrn occorror ás despezns eom o premio de vingom n que fez 
;i tiS Paulú dn Roelm AlngOn, alumno da Escoln de Minas de Ouro 
Pret.o,-Archive-se um dos nutogrnphos o communique-so á 
Cnmara, remettendo-se-Jhc o outro. . . 

Outro dn mosn do Conselho Municinnl do District.o Fo
dornl, da mesma dntn, rlando peznmos rolo pnssnmento do Sc-
nndor Quintino Bocnyuvn.-Tnt.oirndo. . 

Um do ,juiz dn 7' pretoria cível, de 12 do corrente, com
munícnndo ter sido inserido no protorJOIJo das audienflins um 
voto de pcznr poJo pnssnmcnto do Senador Qu'nt.ino :Bo
cnyuvn.-Tnteirado. 

O Sr. 3' Secretario (servindo rle 2') declara que. niio ha 
pareceres. 

O Sr. Presidente - Tendo comparecido 20 Srs. Senadores, 
não póde hoJe haver sessão. 
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Designo para ot•dem do dia da seguinl,e,. a mesma já mar-
cada, isto 1í: . 

Votaoüo cm i• discussão do projecto do Senado n. 17, de 
1012, determinando que os funccionnrios publicas, civis ou mi
litares, qu•ando passarem ú inncUvidnde, nüo poderão perceber 
vencimentos maiores que os que lhes eram abonados quando 
cm eJ'fcctivo exercício do posto ou cargo em que hn;iam sido 
aposentados, ,jubilados ou reformados; 

Votacão em discussão unica do ?Jeto do prefeito do Dis
tricto Federal n. 1, de HJH; á resolucüo do Conselho Municipal 
que dispenS'a o professor Francisco das Chagas Pereira de Oli
veira. da exígencin da approvncüo de alumnos de sua. escola 
para lho ser concedida a b"l'atificacão do .ultimo quinquennio 
em que exerceu o magistorio, desde a época em que completou 
os 25 annos (corn parecer• contrario da Commissão de Consti
tlti~ão c Diplomacia) ; . . 

Votncão em discussão unica do veto do prefeito do Distri
cto Federal n. 3, de 19:1.2, á resolução do Conselho 1\Iunicipnl 
que o autoroizn a desapr•opriar, por utilidade publica, os prc
dios contíguos no cdificio du Escola Normal de ns. 235 da rua 
1\fareohal F!orinno Peixoto e 360 da l'Un S. Pedro, necessarios' 
nos melhoramentos do mesmo proprio municipal, abrindo os 
credites que para esse fim forem precisos (com parecer {avo
ravel da Commissão de Constitu:içíio c D'lJJlomacia); 

2' discussão da proposicão da Cama r a dos Deputados n. · !!, 
de :1.911, ::oegulando a omissão de choques ou ordens de paga
mento ú vista (com. pareceres da Comrn.i.~.!ão do Justiça c Le
oislação, of{crcccndo cnwndas, c da lle F'inanr.as, favoravcl á 
proposição e contrario ás emendas) ; 

2' discussão do projecto do Senado· n. :1.8, do :1.9:1.2, •auto
rizando o Presidente da Republica a conceder um anno de li;, 
. c.enca, com dous tercos dos vencimentos, pnm tratamento dil 
saude, onde lhe convier, ao desembargador João Alves de Cas
tro, do Tribunal de Appell'acão do T·errHorio do Acre (offcrc
cido pela Commissão di: Finanças); 

2' .discussão do projecto do Senado n. 19, de :1.912, autori
?.nndo o Presidente da. Republica a conceder ao capitão Joüo 
Lopes de Oliveira Lyrio um anno de licença, com soldo sim
ples, ~ara tratamento de saude onde lhe convier (of(crecido 
pela Commisstio de F'inanoas), · 

!t.CTN, EM 16 DE JUJJHO DE :1.9:1.2 

PRllSIDENCIA DO SR. F~:nllElnA CJIAVI!S 

i\' 1 hora da tarde, acham-se presentes os Srs. ·Ferreira 
Chnves, Arau,io G6es, Jonathns Pedrosa, Gabriel Salgado, José 
Eusebio, Mendes de Almeida, Ribeiro Gonçalves, Raymundo de 
1\rirandn, Oliveira Vallndüo, Nilo Pecnnhn, i!lú Freire, Feliciano 
Pennn, Leopoldo do Bulhões e Pinheil•o Mnchndo (15). · 

. ' .. 
:r, . 
,. ,/- . 
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. 
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Deixam do compurcccl' corn 1:ausu .iuHLificada os Srs. Pe
dro Borges, Candido do Abreu, Silvorio Nery, Arthm· Lemo~. 
Judio do Brazil, J,auro Sodril, Ur·bano Santo~. Gervasio Pu~~os . 
. Pires Ferreira, Francisco Sá, Thomaz Accioly, '!'avaros tio 
tym, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Wnlfredo Len.l, Castw 
Pinl.o, Sigismundo Goncalvos, Goncnlv~ J!'erreira, lliboiro do 
Brito, Guilhormo Campos, Coelho o Campos, Josú i\lurcellino, 
Ruy Barbosa, J,uiz Vianna, Bernardino Monteiro, l\!oniz 
J!'rcire, .Toão Luiz Alves, Lourenço Baptista, Augusto do Vas
l:oncelloti, Aluindo Guanabara, Bueno de Paiva, Be!'Dm'do ~!ou
teiro, Alfredo Ellis, l?mncisco Glycerio, C11mpos SnJles, llraz 
Allruntes, Gonzng11 Jaymc, A. Azorodo, l\lotcllo, .rosú ~furtinlio, 
Generoso Marques, Alencar Guimarães, l?eJippe Schmidt, Hcr
cilio Luz, Victorino 1\lonteiro o Cassiano do Nascimento (40)·. 

O Sr. 2" Secretario (su1•vindo de ·/") dccla.t•a (lUO não hu ex
pediente. 

O Sr. Oliveira Valladão (supplantu, scl·vindu de .2" Saura-
• tario) declara quo não ha pareceres. 

O Sr. Presidente- Compm·cceruu1 apenas U Srs. Sena
dores. Não pódc hoje haver sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte <t mesma já umt•-
cadu, isto é: , 

O Sr. Presidente- ~L'endo compm•ocido apenas .15 Srs. 
Sonadot·es, não pódc hoje haver sessão. · 

Designo para ot•dem do dia da seguinte u mesma já mar
cada, isto. é: 

Votacão em 1" discussão do proJecto do Senado n. 17, do 
'1012, determinando que os funccionm·ios publicas, civis ou mi
litares, quando passarem ú inactividade, não poderão perceber 
vono i mantos maiores que os que lhes oram abonados quando 
cm offectivo exercício do posto ou cargo cm que hajam sido 
uposentndos, ;jubilados ou r·eformndos ; 

Votncão em discussão unioa do ?Jcto do profoito do Dis
tricto Federal n. 1, de 19:1'1, ú resolucão do Conselho Municipal 
que dispensa o professor Jlr•nnoisco das Chagas Pereira do Oli
veira da oxigencia da aptu•ovucúo de nlumnos do sua oscolo. 
pnm lho ser concedida a grntificacúo do ultimo quinquormio 
cm (JUO exorccn o mugisterio, desde a úpoctt cm que complctoH 
os 25 annos (com. parcaur contrario da Comrn'is.1ão de Consti
ttti~'tio e D·iplomacia) ; 

Vol.acüo om discussão· uuica do ?Jeto do prefeito do Dis
tricLo Ji'oderal n. 3, do 1912, í1 t•osolucüo do Conselho Jllunicipal 
flUO o autoriza a dosaproprinl'. por utilidade publicn, os pt·o
dios contiS'UOS ao eclificio da Escola Nor.mnl de ns. 23ú da rua 
Marecllnl Florinno Peixoto e 3üü da rua S. Pedro, noccssl\l'ios 
aos melhoramentos do mesmo propl'io municipal, nllrindo os 
oreditos que pura osso fim 1'ol'om precisos (uom 21m·ccc1' (avo
ravel da Comn!'issão de Constituição a Diplomacia) ; 
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2' discussão da proposiciio da Gamara dos Deputados n. 9, 
de 19:11, regulando a emissiio de cheques ou ordens de paga-· 
mento ú vist11 (com pareceras da Cormni.vsão da lltst·lça c La-· 
oislação, of{crcccndo emendas c da da Finanr.as (avoravaL CÍj 
proposição a contrario ás emendas) ; • 

2' discussão do projecto do Senado n. iS, de :1012, auto
rizando o Presidente dn Republica a conceder um anno de li
conca, com dous terços de vencimentos, para tratamento do 
saude, onde lhe convier, ao desembargador João Alves do Cas
tro, do Tribunal do Apellacão do Territorio do Acre (offcre-
c:ido pela Commissão de Finanças) ; • .. 

2' discussão do proJecto do Senado n. HJ, de i!H2, autori
zando o Presidente da Republica a conceder ao capitiio João 
Lopes de Oliveira Lyrio um anno de licença, com soldo sim
pie~. para tratamento de snudo onde lhe convier (o{{araeido 
pela Commissáo de Finanças). · 

ACTA, EM :17 DE JULHO DE :19:12 

PRESIDENCIA DO SR. FERREIRA CHAVES, t• SECI\E'J'ARIO 

A' 1 hora da tarde acham-se presentes os Sr·s. l~erJ•eira 
Chaves, Pedro Borges, Jonathas Pedrosa, Gabriel Salgado, Ar
thur Lemos, Mendes de Almeida, Ribeiro Goncnlves, Pires :Fer
reira, Walfredo Leal, Bernardino 1\lonteiro, Leopoldo de Bu
lhões, Folippo Schmidt o Metello (:13) , 

Deixam de comp!llrecr com causa justificada os Srs. 
Araujo Góes, Candido de Abreu, Silverio Nery, Indio do Bra
zil, Lauro Sodré, José Euzebio, Urbano Santos, Gervasio Passos, 
Francisco Sá, Thomnz Aecio!y, Tavares de Lyrn, Antonio do 

. Souza, Cunha Pedrosa, Castro Pinto, Sigismundo Goncalvcs, 
Gonçalves Ferreira, Ribeiro de Brito, Gomes Ribeiro, Raymundo 
de 1\liranda, Guilhei·me Campos,. Coelho e Campos, Oliveira Vnl
ladão, José Marcelino, Ruy BaJ•bosn, Luiz Viannn, 1\loniz Freire, 
João Luiz Alves, Lourenço Baptista, Nilo Pecnnha, Sá Freire, 
Augusto. do Vnsconcellos, Alcindo Guanabara, Bueno do. Paiva, 
Bernardo MoRLoiro, Feliciano Penna, Alfredo Ellis, Fmncísco 
G!ycerio, Campos Sallcs, Braz Abrantes, Gonznga Jayme, A. Aze
redo, 1\lotello, José 1\furtinho, Generoso Marques, Alencar Gui
marães, Hcr·cilio Luz, Vietorino 1\lonteiro, Pinheiro Machado 
e Cassiano do Nascimento (48), . 

O Sr. 3" Secretario (scrv·indo de -/") dú conta do seguinte 

EXPEDDllNTE 

Telogrammas: 
Do Sr: Governador do Estado do Pará: 

· «Vivamente sensibilizado falleoimonto . cgregio ovungoli
zndor regímen, glorioso pntriarchn Republica general Quintino 
Bocayuvu, cumpro doloroso· devet• apresentat• condolencias 

I 
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Senado Federal, o que fnco pessoa V. Ex. - Attenciosas sau-
daçiJes.> · 

Da Mesa do Congresso EsLadoal de Goyaz: 
«Congresso goyano, a requerimento deputado Wolney, np

provou seguinte moção :-0 Congresso Legislativo Estudo Goyur. 
om sessão solemne se associa ú grande dOr dn Patria Brnr.iloirn 
pela morte do patriarclm da ltepublica SenudOL' Quintino Bo
cayuvn o exprime no Governo da Nncüo, no Senado Fedel'UI o 
ÍL familia do eminente brnzileiro o fundo pezar quo nesta hom 
punge a terra goyann.) . . 

Do PrésidenLe da Assemblén L.egislativa do Estado do Ama
zonas: 

«Congresso Legislativo inseriu voto peznr i'nllecimento 
Senador Quintino Bocayuva, suspendendo sessão signnl pezar.> 

Do Conselho Municipal da Bnhia: 
•Conselho Municipal capital Bahia levantou hontem 

sessão, inseriu· acta voto profundo pezar fallecimento lamonta
vel para Patria Republicana Senador Quintino Bocayuva, gloria 
paiz, tribunas parlamentar e litternria, honra historia, Hopu
blica Brazileira. - Inteirado.) 

Officio: 
Do Sr. Ministro da Marinha, do 10 do corrente, 

l.ransmittindo a mensagem com que o Sr. Presidente da Hepu-
. blica restitue deus dos autograpl1os do. resolucão do Congresso 

Nacional, sanccionada, que concede ao i" tenente Bento Accucio 
Pereira de Figueiredo confirmacüo no posto efl'octivo do i" te
nente com todas as vantagens de que gozam os pntrões-móres. 
-Archivo-so um dos autogrnphos e communique-se ú Camara, 
remettendo-se-lhe o outro. 

O Sr. Metello, ( S!tpplentc sc1•vindo de 2• Scc!•ctw•·io), dc-
clat•n que não ha pareceres. . 

. O Sr. Presidente- ~rondo comparecido apenas 12 Srs. Se
nadores não póde hoje haver sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte a niesrna já mar-
cada, isto é: · · 

Votacíío em 1' discussão do projecto .do Sonado n. 17, do 
1!l12, determinando que os l'uncoionnrios publicos, civis ou mi

·JiLares, quando passarem ;i inactividade, não poderíio perceber 
vencimentos maiores que os que lhes oram abonados quando 
em 1lffeotivo exercício do posto ou cargo em que bojam sido 

· aposéntados, ,iubilnlfos ou rel'ormados; 
Votaoão em discussão unica do veto do prefeito do Disi.I'Í

cto Federal .n. 1, de 1011. ú rosolucão do Conselho Municipal 
que dispensa o professor Francisco das Chagas Pereira de Oli
veira da oxigenoia do. npprovaoüo do o.lumnos de suo.. escola, 
para lhe ser concedida .a gratificacüo do unimo CJUinquonnio 
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tJill que cxur~uu o mugisl.oJ•io, desde a ÓfJO~a em quo completou 
os :!5 annos (com paJ•cacl' conil'iti'Ío ela Com,nti!'Stio dt: Consti
tu.ição a Di11lom.acia); 

Vol.aciío cm discussão unicn do ·veto do Pl'efeil.o do Distr'
cl.o l'edorul u. 3, do i!H!l, á rcsolur;üo do Conselho ~Iunioipal 
(fUU o autoriza n desapropriar. por utilidade publica, os pro
dias conl.iguos ao edifício da Escola Normal de ns. 235 da rua 
Marechal l'loriano Peixoto c 3UG da rua S. Pedro, necessurios 
aos molbornmont.os do mesmo proprio municipal, abt•indo os 
cl'O!litos que para esse fim i'orom pr·ecisos (com pm•ccm• fa·vo
'I'UVal tia Cornmissão ele Con.~tit~tioão c Diplomacia) ; 

2' uiscussão da proposição da Camara dos Deputados n. !l, 
lle WU, regulando a emissão do choques ou ordens de paga
menl.o :'t vist11 (com paJ•coarcs da Con1mi.1sáo de Justiça c La
llislação, o{{e1'ecendo emendas, c da de Finanr.as, (a·voJ•avcl a 
1JI'01JO.I'içúo c contJ•w··io ás crncndas); ' 

2" discussão ilo projecto do Senado u. iS, do 1912, auto
rizando o Presidente da Republica a concedet• um anno do Ji
ccu~\U, com dous terces dos vencimentos, para tratamento de 
~audc, onde lhe convier, ao desembargador Joiio Alves. de Cas
tro do 'J~ribunal de Appellaoüo do ~·crritorio do Am·e (of(e1'c
cido pela Conml'issão de Finanças); 

2' discussão do projecto do Senado ·u. :l!l, do 1012, uul.ori
z;mdo o l1residento d11 Republica a conceder ao capitão João 
Lopcti do Oliveira Lyrio um anno do Jicencu, com soldo sim
ples, paru t.t•atnmonto do saudo ondu lho conviOL' (o(fcrcc·ido 
'j.Wltt Coumtissüo .ele Finanoas). 

AC'l'A, EM -18 DE JULHO DE 19:12 

l'U~Sil>E:SClA DO Sll. l'l~lll\JHII,~ Cl!,\VJ~S, 1' SllCI\ETA!llO 

· A' 1 hora da tnrdo, acham-se pt•osontos os Srs. Fot·reira 
Chaves . .Pedro Borges, Gabriel Salgado, Lauro Sodt•é, .Tosú Eu
r.obio, Urbnno Santos, i\lcndcs do Almeida, Ribeiro Goncalvos, 
Castro Pinto, Coelho o Campos, Oliveira Valludiío, Sti l•'rcire, 
Feliciano l'cnnn, McLollo, Folippo Schmidt o Cassiano do .Nas-
cimento ('lli). · 

Dcixnw do compat•ecet• com causa ,ittsl.il'icada ·os Srs. 
Araujo Góes, Candido do Abrou, Silvorio Ncry, Jonathas Pe
drosa, Arl.lmr LomoR, Indio do J:lt•nzil, Got·vasio Passos, Pires 
Fcrroiru Fmucisco Sú ~r110mar. Accioly 'l'avnt•cs do Lyru, An
tonio do' Souza, Cunh{l Pedt•ostt, Walfi•cdo ! .. oal, Sigisniundo 
Gonc.alvcs, Goncnlves Fcri·uirn. .Ribeiro du Brito, Gomos Ri
beiro, Ruymundo de Mimudn, Guilherme Campo·s, Josú Mnrcol
Jino, Ruy Barbosa; Luir. Vinnnn, 13ot•nnr•dino nlonteiro, Moniz· 
Preiro, ·Joiio Luiz Alvos, J .. om·enco Baptista, Nilo Pocnnhn, Au
gusto de Vasconcellos, J\lcindo Guanubnrn; Bueno ~o l>niva, 

.. ' 

·~:.r .. '· 
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~~ut•uat•tlo Jllonluiro, All'rcd_o Elli~, ]'mncisco Olycurio, Campo~ 
8alles, Leopolqo do :Bulbucs, :Bt•az Abmnlos, Gonza:;u Jaymu 
A. AzoJ·udo, .rosu i\lul'linho, Gonot·oso i\lat•quu~. Alencar Guima~ 
J'iius, ller<:ilio Luz, Viclorino l\lontoü·o u Pinhcit•o il!u-
uhado ( .Hí). · 

· O Sr. 3" Secretario (SCi'VÍildu da /") dú conta do ~u~uiuto 

EXPEDIEN1'E 
'l.'clogt•ammas: 
Do ,juiz i'edeJ•:il da sou\•iio do Rio Gt•ande t.lo Norl.u: 
«St•. I" Seut'rJtario do Senado.-Tntot•mlldio V. J~x .. envio :i 

u:;rugia i\!csa do Senado Tcdoral c ao mesmo Senado as mai~ 
sinoel'US condolenc:ias pelo J'nllecímeuto do sou Vioo-Prcsidento, 
grundo c inolvidavol pntt-iota Quintino Hocuyuva.:o 

Da Cnmal'lt dos Deputados da Repuhlica do Paraguay: 
«Presento à V. Ex .. mi nombrc do ln H. Carnara dr, Dipu

l.ados que presido, condolencias por muerlo iiiustt•o TJStadislt~ 
QuinLino Docayuvn.- Yiclor l'barra, Sccretm·io,) -Inteirado. 

Ol'ficios: 
Da Camnra Municipal da. cidade do CneLhú, Estudo du Mi

uu.~ Goraus, communicnndo haVfl!' inseriplo nn neLa da ~os~ão 
do J:; do eot·r.·cntc urn voto de pc~nt• pelo pussumonto do Sr. Se

. nadot· QuinLino Bocayuvn.-Inteirado. 
Do s,., Governador do Estado dCl llmar.ouas, do 3 do cor

J'•Jul.e, nr;Ntdeuondo a communicnQão !'oita IJO]o Senado clu con
sl.iluicão de sun i\lesn.-lntoirndo. 

Do St·. Prefeito elo Districto Federal, de tü do corrente 
f,J·unsmiLlindo a mensagem com que suhmoLLo t' consiclornoão 
do Slinudo us mr.õos prJ!as rrunos nogou o seu ttsscntimento íL 
I'usoltlf\ííO do Conselho Municipal r]ue concedo ao oommissal'io 
''" h~;t;icmo c assislcmcin publica Dr. J~dunrdo Pinheiro do~ 
i:iunf.o~ um unno do lieonca, corn todos os voncimonLos o orn 
IH'Oi'Ognr)iio, pa1·a tt•1ünmonto do sande, ondu lho convicr.-A' 
Conunissfio do ConsLiLuiciio c Diplomnciu. 

ltoqucrimunlo dll D. Frarwiscn Aut;usla do Noronha o· 
fiili'U, viuYil do hachnrol Tgnaoio r.lcJ J.oyolu Gomos da Silvu, 
cx-riect•otnrio tio '!'rilmnnl do Contas, pedindo rolevnciio da 
[Jl'OSCI.'ÍPCÜO um I,ILIC iUMl'I'Cll O SOU r!JI'OiLO, ,l,l!ll'll O J'irn, do poder 
I'CCObOl' Os YUIICI!IIIJIILOS ·a(,I'IISados do Stlll j JlllldO IIHII'JUO, I'Ola
f.iyo~ uo período que mcncioua.-A' Cornmissão do :b'inuncns. 

O Sr. Metello (~llllillvntv, sarul111Ju rlv 2• Svai•vlw•io) do
c:lat'tl quo uüo lm parccoros. 

o Sr. Presidente - ~L'ondo compal'ccido nponas fü Srs. So· 
nadot•os, núo púdc !tojo haver scssüo. 
~m u 
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Designo para ordem do dia da seguinlo a mesma jú mar
cada, isto ó: 

VoLncão cm 1' discussão do pro,iccLo do Senado n. 17, do 
f012, determinando quo os i'unccional'ios publicas, civis ou mi
!if.nrcs, quando pussul'om tt inactividade, não poderão pcrccbct• 
voncimcnlos maiot·os que o~ cruo lhes oram ubonndos CJunndo 
em oJ'fccLivo cxm•cioio do posto ou cargo crn que hujam sido 
aposonl.ados, Jubilados ou roJ'ormudos; 

VoLat;ão crn discussão unica do velo do profcilo do Di
slriclo l~oderul n. 1, do ·1011, á rosolucão do Conselho 1\!unioipnl 
que dispensa o prol' osso!' Frarwisoo das Chagas Pereira do 01 i
voil'a da exigenoin da approvat;ão de alumnos de sua escola 
para lho sot• concedida u gral.il'icacfio do u!f.irno quinquonnio 
orn que .oxm·ccu o magislerio, desde a época em CfUtJ completou 
os 25 aunos (com 11U1'ccc·r cunl1'UT'ÍO da Comrnissúo de Consl'i
tltiçúo c Diplomacia); 

Volncão em discussão un ica do veto t.lo prefeito do Di
slriclo Federal n. 3, de '1912, á rcsolucão do Conselho Municipal 
que autoriza a desapropriar, por utilidade publica, os pro
dias contigues no odificio da Escoln Normal, de ns. 235 da rua 
Jl!arcchnl Florinno Peixoto o 366 da rua S. Pedro, nocessnrios 
tiO~ mclboramenlos do mesmo proprio municipal, abrindo os 
credilos que pnrn esse fim !'orem precisos (oont parece1• {avo-
1'UVcl da Comm'issúo de ConstU11içúo c D-iplomacia) ; 

!l' discussão da pro.posicüo da Camara dos Deputados n. n, 
de iüi 1, regulando n emissão de cheques ou ordens de paga
mento !\ vista (corn pm•eccr da Commissú.o de Justiça c J.c-· 
o'islaçú.o, o{{creeendo emendas, c da de Finanças, {avoravcl á 
proposição c contrario ás emendas) ; 

2' discussão do pro,ieclo do Senndo n. 18, do 1!H2, aul.o
rizando o Presidente dn Bopublica a conceder um anno do li-. 
cenca, com dous Lercos dos voncimenLos, pnm Lt•aLamonlo do 
snudo, onde lhe eonviet•, no desembargadot• João Alves elo Cas
tro, do 'rt·ibunnl de Appellncão do 'fcrriLorio do Acre (o{{cre
cido pela Commissúo de l<'inanças) ; 

2" discussão do proJecto do Senado n. 1P, ele 1P12, nulori
znndo o Jlrosidento da Republica n conccdet• uo capiLfio ·João · 
Lopes do Oliveira Lyrio um nnno do Jiccnca,. com soldo sim
ples, para l.rnlamento de snudc onde lho conviO!' (of{ereC'ido 
pela Co-mwissão de l<'inanças). 

AC1~A, El\1 10 DE JUUIO DE 1012 

l'RESIDENCl.l DO SI\, Fl~l\llllll\.\ CI!AVES, 1" SECI\Il'l'AI\10 

A' i hor·n da tnrde nchnm-so Pl'Osentes os Srs. Forroira 
Chaves, Pedro Borges, Jonalhns Pedrosa, Gabriel Sulgudo, Ar
Chaves, Pedro Bor.ses, JonnLhns Pedt•osu, Gabriel Salgado, 
Jllcn~cs de Almeida, Bibeiro Goncalves, Castro Pinto, Wnli'rcdo 

I 
I 
I 
~ 
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Leal, Olivcirn VallndiiO, Nilo Pccanhn, SIÍ l?rcirc, l!'oliciano 
l'onnn, Francisco Glycerio, Gonzaga Jayme, Mctello, Fclippe 
Sohmidt c Pinhcil.·o Machado (17). 

Deixam do comparecer, com causa .iustificada, os St·s. 
Amujo Gócs, Cnndido de Ab1·ou, Silvcrio Nery, Arlhut· Lemo~ 
Indio do Brnzil, Laura Sodró, Josú Euzobio, Urbano Sanl.o~' 
GcJ•vnsio Passos, Pires llcl'l'cirn, Francisco Sú, 'fhomaz Acoio!y' 
'J.'avnt·cs de Lyt•a, Anlonio de Souza, Cunha Pedrosa, Sigis~ 
mundo Goncalvcs, Goncnlvus Ferreira, llilloiro de Brilo, Go
mos llibciro, lluymundo de Miranda, Guilhc1'ffie Campos, Coelho 
c Campos, Josú Alamellino, Jluy Barbosa, .Luiz Vianna, Bernar
dino Monteiro, ~loniz F1·eire, João Luiz Alves, Lourcnco Ba
ptista, Auguslo de Vnsconcellos, Alcindo Guanabara, Bueno de 
Jlaiva, Bcmarelo 1\lonloii'O, Alfredo Ellis, ,Campos Sallcs, Leo
poldo de Bulhõcs, Braz Abrantes, A, Azcrcdo, José Murlinho, 
Generoso Mesquila, Alencar Guimarães, Hercilio Luz, Victorino 
Monteiro o Cassiano do Nascimento (44), 

O Sr, 3" Secretario, (ser,v'indo de 1'), chi conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
'felegrammus: 
Da Junla Apuradora do Estado de Snnla Cntharina, de 18 

do corrente, communirmndo haver terminado os J'ospcclivos 
t.rnbnlhos e expedido diploma de Senador ao Sr. Dr, Abdon 
Dn[ltistn. -A' Commissão de Poderes. 

Da mosn do Senado Argcnlino: «E I Senado de la Provin. 
cin de Buenos Aires, qurJl'icndo rend ir• un justo IJOmenaje à la 
mcmoritO de Quinlino Bocnyuvn, que con toda mzon ha sido 
clasificndo de llustrc nmer•ionno, se ha pucsto de [lié en su 
sesion de la fecha en honor· dei exUnclo y ha resuelto que so 
oxplcse a cse all.o rJucrpo c! sentimiento por ln perdida tan 
sennlnda. De.iando nsi cumplido el , encargo de este cuerpo 
saludo el scnm• Presidenlc, com la mayor oonsidcracion.• 

Da mesa de Senado fln mgunyo: «'Pengo e! honor de comu
nirmrvos que c! Senado, de mi presidcncia ha rcsuelto, cn su 
sesion de lloy, poncrse de pié en homennjo de admirnción nl 
eminente hombro pulJlico Quinlino Bocayuvn, ilustro miembro 
dei Senado, cuya picrda os ii·reparable por la nnción brazilora.> 

Do juiz de direi lo elo Purlis: «Apresento n V, Ex., e ú Ro. 
publica profundo sentimento pela mot·l.o do eminente brn
zilciro ScnndOi' Quintino Bocnyuvn.• - Inteirado. 

Do Conselho Municipal ele Abrnnles, Estado dn Balda: 
«Conselho Municipal de Abrnnlcs, volou umn mociio elo nczat• 
pela irrcpurnvol pcrdn do eminente cidadão Quintino Boca
yuvu - Tnteirado. 

Officios: 
Da Cnmnra Municipal de Sanla Tsnbel, Estado elo S. Paulo, 

communicnndo haver om sessiío, realizada em 'I 5 do corrente, 
approvndo um voto de reza1' pelo passamento do Senador 
Quintino Bocnyuva. - Inteirado, . 
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Da i\!o~a ua Camnra dos Deputado::~ uo J~studo uu S. Paulo; 
communicundo quo, om ::~o~siío, roulizudu um 16 do cOI"ronLe, 
foi uloil.a a mesa, que Lem do dirigir-lho os LrnbullJOS logi::~
laLivos na presente sessão. - InLeirudo . 

.Rcquurimentos: 
Um do Sr. Dt·. Oliveira l.•'igueiredo, ministro do Supruuw 

~~ribunnl Fedorul, solicitando ao Congresso Nacional a cott
cetitiÚO de uma licencu JlOr seis mezos, com Lodos os vencimen
tos, pura tratamento de saude, onde lhe convier. - A' Com-
missão do ];'inancas. · 

Um du D. Corinu Adelina de Gusmão, l!'ontouru, viuva do 
inspucLot· do 3" classe ela Hupnrticão Geral dos 'l'elegraphos, 
Gu::~t.nvo Olympio de Miranda PonLoum, pedindo relcvncüo do 
]wosrJr.ipcão em que üwot•r·eu o seu diroil.o para o J'.im de po
der J'UCJebet• a pensão de monl.epio deixada por ~ou J'inudo ma
rido. - A' Commissão de Finuw;u~. 

Outro do Sr. João Chri::~tino li'erreirn de Carvalho capitão 
rol'ormndo do Exercito, solicitando do Congresso Nuci•Jnnl quu 
lho seja concedida mclhot•ia de rcJ'ormu.-A' Comrnissüo de Fi-
nan~.ns. 

. O Sr. Metello, (su.p)Jlentc, servindo tia :1" Searatario), uu-
olurn que não lm pareceres. 

O Sr. Presidente- 'l'endo comparecido apenas lü Srs. So~ 
nadores, não pódo hnvet• sessão. 

Dosiguo oam ordem do din da suguinto a mesma já llliU'-
cada, isto é: . · 

Votncão cm 1' discussão do pro,iecto do Senado n. 17, Llu 
:l!H2, determinando que os i'unccionnrios publicas, civis ou llli
littu•us, quando passarem á inactividade, niío poderão pomulJer 
vencimentos maiores que os que lhes et•nm abonados quaudo 
um efJ'ccLivo .exercício do posto ou cargo om quo hajam sido 
aposentados, jubilados ou rcl'ot•mudos; 

Votncão em discussão unicu do ·veto do prefeito do Di
stricto Federal n. 1, de l!li1, tí. resoluciío do Conselho Municipal 
que displ•nsa o proJ'e~sor Pmncisco das Chagas l'eroit•u do Oli
veira du oxigcucia da UJlpt·ovaciío de alumnos de smt escol" 
pura lho sm· concedida tt grutificnoão do ultirrio quinqucnnio, 
cm auc oxot·oou o masistcrio, desde u úpoca cm que JJOmplolm• 
os 25 unnos (com parecc1• contmrio da Comm·issão da Consli, 
twioão c D-iplomacia) ; 

Votncão um discussão unica uo voto do proi:Oito do Di~tri
eto Podural n. 3, do 1012, á rcsoluoão do Conselho Municipal 
que autoriza a desapropriar, por utilidade publicn, os predios 
contíguos no cdiJ'icio du Escoln Normal, do ns. 235 da rua Ma
ruchal li'!Ol'iano Pcixqto o 3Ull dtt rua S. Pedro, uocessarios nos 
melhoramentos do mesmo proprio municipal, abrindo os oro
ditos que parn esso fim i'orem precisos (com 2la1'cccl' fa:vorawl 
da Com missão de Constittlioão, c Diplqmacia); , ·~\~'' . 

,,~".:u,. 
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2' discussão dn proposicão dn Cnmnra dos Deputados n. 9 
de 1911, regulando a emissão de cheques ou ordens do paga~ 
menta á vista (com. pm•ccer· da Cornrnis.~úo de .Tnstica e Leais
laçllo, o/{m•ccando em,enda.~, c da dfl Finanças, favorarJcl á pr•o-
posiçcio c contrario ds crnencf.as); . 

. 2" discuss~o do proJecto d9 Senado n. 18, de 1012, auto
rtzando o Prestdentc dn Rcpubhcn n conceder um anno de li
conca, com dous t.orcos dos vencimentos, pam tratamento do 
saude, onde lhe convier, ao desembnrgadm· João Alves de Cns
l.t•o, do Tribunal de Appcllnciio do •rerr·itorio do Acre (of{cr·fl
cido pela Cornm:issllo de Finan(:as); 

2' discussão do projecto do Senado n. 10, de 1912, autori
zando o Presidente da Ropublicn a conceder ao capitão João 
Lopes de Oliveira Lyl'io um anno de licenca, com soldo sim
ples, para tratamento de saude onde lhe convier (o(fcrcr.ido 
pela Com.rnissão da Finangas). 

54' SESS.:W, EM 20 DE JULHO DE 1912 

PRJlS!DENClA DOS 'SRS, FERREIRA CHAVES, 1' SECRE'I'AntO; AnAU.TO 
OÓES, 2' SECRl~'I'.\RlO; E PP.DHO DOROES, 3' SECRll'I'ARIO. 

A' i hom da tarde, presente numero Jogai, abre-se a sessão, 
a que concorrem os Srs. : Pet·reira Chaves, Araujo ·Góes; Pedro 
Borges, Onndido do Abreu, Jonnthas Pedl'osa, Gabriel Salgado, 
A!'Umr Lemos, lndio do Brazil, Lauro Sodrú, Urbano Santos, 
Mendes ·de Almeida, Ribeiro Gonçalves, Pires Parreira, Thomuz 
Accioly, Tnvaros do Lyrn, WaJf,rcdo Leal, Sigismundo Goncnl
ves, Goncalves Parreira, Raymundo de Miranda, Gomes Ribeii'O, 
Coelho o Campos, Oliveira Vnlladão, Luiz V·innna, Bernardino 
Monteiro, Nilo Pecanha, Stl l?roire, Bueno de Paiva, Feliciano 
Ponna, Francisco Glycerio, Leopoldo de Bulhões, Brnz Abrantes, 
Gonzagn Jnyme, Metello, Generoso Marques, Felippe Schmidt, 
Hcrcilio Luz e Cassiano do Nascimento (36) . 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Sil
vcrio Nory, Josú Euzobio, Gervasio Passos, Francisco St\, Anto
nio de Souza, Ctinha Pedrosa, Castt•o Pinto, Ribeiro de Brito, 
Guilherme Campos, Josú Mnt·collino, Ruy Barbosa, Joiio Luiz 
Alves, Louronco Baptista, Augusto de· Vnsconcellos, Alcindo 
Guanabara, Bernardo ,1\lontcil·o, AU'red_o EUis, C(lmp~s sanes, 
A. Azeredo, José MurLmho, Alencar Gmmarues, V1ctormo 1\!on- · 
toiro o Pinheiro Mnchndo (25) • . 

· Siío lidas, postas em discussão o sem debate approvadns as 
actas da sessilo ·ele 12 o das reuniões elo 13, ·!5, i6, 17, iS c tO 
do corrente. 
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O Sr. 2' Secretario, (se1•vindo de .f•) dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

14 officios do SJ•, 1 • Som·etnrio dnCamam dos Depnf.ados, 
remetlendo as seguintes proposições: 

N. 12-1912 

O Congresso Nacional decreta: 

. ' 

Mt. 1." E' o Presidente du Republica· autorizado a con
ceder ao D1•. Raul de Almeida Magalhitcs, inspector snnitnrio da 
Directoria GeJ•nl de Snude Publica, um anno de licença, com 
ordenado, para 1t·alamento de snude, onde ,julgar conveniente. 

Art. 2." Revogam-se as disposicões em contrario. 

Camall'u dos DepuLndos, ·lO de ,julho de 1912.-. Sabino 
Bm•roso Junio1', Presidente.- Antouio Shnelio dos Santos, Leal, 
1• Secretario.- Ranl de ;1/0I'aes Vaio a, 2' Secretario.-:\' Com
missão de Financas. 

N. 13-1912 

O Congresso Nacional resolve: 
A1•ligo unico. Fica o Governo autorizado n conceder ao 

Dr. Fe·rnnnclo Dias Pnes Leme, chefe de Iocomocüo da Estrada 
de Ferro Oeste de Minas, uma licencn até um anno, com o 
ordenado, 11nrn tratamento de snude; revogadas as disposições 
cm contrario. 

· Camrurn. dos Deputados, 10 de julho de 1912.- Sabino 
Bar'l'o&o Ju.nior•, Presidente.- Antonio Sirnalio dos Santosr Leal, 
1• Sccretnrio.-lla1r.l ddlo1•aas l'eiaa, 2' Socrelnl'io.-A' Com
missão do Finnncas. 

N. 14- 1912 

O Congresso Nacional decreta: 
AJ•tigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado n 

conceder a Antonio J.iberaio, agente fiscal dos impostos de 
consumo na t• ctrcumscripçilo do Estado do Amazonas, um 
anno de licenca, com a metade da gratificação, nos termos do 
art. 72 do dccJ•oto n. 5.890, de 10 do fevereiro de ,1906, pura 
tratamento do saudo; revogadas ns disposicões em contrario. 

Cnmrurn dos Deputados, 19 'do julho· de !912.- Sabino 
JJm•roso Junior, PPesi<:lcnlo.- Antowio S'irnelio rios Santos. Lpal; 
1' Secretario.- Ra1tl da Morac.1 l'eiaa, 2" Secrolario.o;-A' Qom-
m issiío de Finanças. ' 

,, ,, ,. 
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N. 15- 1912 

O Congresso Nacionul resolve: 
Al'tigo unico. Pica o Presidente da Republica autorizado 

a a concede.r• no tenente medico do Exercito Dr. Aurelio Do
mingues de Souza um nnno de licenr;a, com o respectivo orde
nttdo, pnrn tmtnmento de saudo, onde lhe convier; revogadas as 
disposir;ões cm contrario. 

· Camrurn dos Deputados, 'lO de Julho de 1912.- Sabino 
Barroso Jml'io·r, PI·csi{lenl.e.- A11lonio Shneão dos Santos, Leal, 
1" Secretm·io.- Rau.l de NOI'aas \'da a, 2' Secrelario.-A' Com
missfio rJc Finun~ns. 

N. iG -1912 

O Congresso Nacional resolve: · 
Ar·l.igo unico. Ficn o Governo autorizado a conceder a 

João dn Costa, 2' officinl da 4' divisão da Estrada de Fer.ro 
Central do Brazil, em tll'Ot'ogação, seis mezes de licenca, com 
o ordenado, para tratamento de snude; revogadas as disposicões 
cm contr·nrio .. 

Cnma•r:t dos Deputados, 19 de julho de 1912.- Sabino 
Bm•roso Junior, PJ•osidcnte .-Antonio Simeão dos Santos, Leal, 
i' Secretario.- llau.l de ,11o1•aes l'dua, 2' Secretario.-A' Com
missüo de Financas. 

N. 17- 1912 

O Congresso Nacional resolvo: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado 

a conceder no escPovenle de 1' classe da Estr•ndn de Ferro 
Central. do Br·azil Cicet•o Pereira de Almeida, em prorogaciio 
o para t1•atamento de saude, 180 dias de licença, com a metade 
da dinria que lhe compele; revogadas as disposições em con-
l.rario. · 
. Camara dos Deputados, 19 de Julho de 1912.- Sabino 
Bm•roso Junio1•, Presidente.- Antonio Simeão dos Santos, Leal, 
1' Secretario.- Rau.l de llloJ•ae,ç l'eiua, 2" Secretario.-A' Com
missão de Finanças. 

N. 18- 1912 

O Congresso Nacionnl resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado 

a conceder no amanuense da Director·ia Geral dos Correios 
l''r·ancisco Roberto Monleü·o Silva um anno de licencn, com Ol'
donndo, para tmlnmonto de saude, onde lhe convier; revQgadas 
ns disposicões em contrario, 

· Cnmua·n dos Deputados, 19 de ,julho de ·J 912.- Sabino 
J1ar1•oso Ju.nior, Prosidenl.o.- Antonio Simeão dos Santo~· Leal, 
i" Secl'olario.- Rau.l rln M01•aas 1'ei(Ja, 2" Secretnrio.-A' Com
missão de lrinnncns. 
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N. 10- HHll 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo 1mico. Jlicn o Presidente dn nopublicn nut.ori?.ado 

n concerlet• a Al.aulpllo Dnntas Weruok,. l.rubnlhndm· dn Int.en
dencin ela l~sl.rucln do :Forro Conl.l'al do Brn~n. um anuo rlo 
licencn, IJOlll' ordenado, pnrn tmtumonto do saurlo; mvognd·ns as 
disposicúes em contrario. · 

Camn.m dos Depu'Lndos, :lO do julho de :1012.- Sal1inn 
Barroso Junio·r, PI•osidmJle .- .4ntonio Simaüo elos Santos, Lanl, 
1" Seci•otnrio.-Jiau.t ddfo1•ae.v l'eioa, :!" Socretnrio.-A' Com
missão do J!'inancns. 

N. 20-1912 

O Congresso Nacional resolvo: 
Artigo unico. E' o .Presidenl.o da nopuhlicn nutori?.ndo n 

fnzoi' n opomcão do IJredito necessnrin pm·n ocoot'rBr 1í despesa 
.com o servico de immigrnciio c coloniznciio, ntiÍ W :000$000; 
revogadas 11s disposicões cm cont1•ario. 

Cnmrurn. dos Deputados, 1 O de Julho do 1912.- Sabino 
Bm'1'0so Junior, Presidente.- Antonio Sirnaüo dos Santo,,, Leal, 
1" Secrotnt•ío.- Ilau.l ddlo1•aag l'l!'i{ltl, 2" Socrctnrio.-A' Com-
missão do Finanças. . 

N. 21-1912 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. A Academia de Comme.rcío de Santos, no 

Estado de S. Paulo, instituto de ensino profissional crendo pela 
loi dn Cnmnm Municipal daquelln cidade n. 258, de 24 do abril 
de 1007, é declnradn de utilidade llUblicn, sendo reconhecidos 
como de caracter ol'ficinl os diplomas por olla conferidos, do 
accôL'do com as disposições .cJn lei !'odorai n. L 339, do O elo 
,jnnoiro do 1905. 

Cnmnirn dos Deputados, 10 de julho de 1012.- Sa/Jino 
Ba1•ro.vo llmim•, Pre~idcnto.- Antonio Simeão dos Santo.v, Leal, 
·J" Secretario.- Rau.l de •1/01'acN l'ciua, 2" flccrot.nrio.-A' Com
missão do Finnncns. 

N. 22-1912 

O Congresso Nacional resolvo: 
Al.'t. 1." Ficam extensivas {t Academia do· Commeroio ·do 

Porto Alegt•o, creada pelallaculdndc Livro do Direito da mesma 
cidade, Estado do Rio Grande do Sul, as disposições da lei 
n; 1.339, de 9 do janeiro de 1905, · 

Art. 2," Revogam-se ns disposições em c'ontrnrio, 
Cnma1rn dQs Dcputndos, 10 de julho elo 1912 • .,- Sabino 

Ra1'1•oso l1tnio1•, Presidente.- Antonio Simeão dos Santos, Leal, 
·l!' Secretario.- Raul de Mo1•ae.ç l'c'ioa, 2" Secrclario.-A' Com~ 
missno do .Tnsticn e Logislaoiio. · . 1 

·~ 
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N. 23 - i012 

O Consr·osso Nacional decreta: 

' 

'201 

Ar~. 1. • Picam oxlensivns ít Academia do Commercio do 
Santos o ;í. Escola do Commercio ·do Campinas, Estado de São 
Pnu!o, ns disposi1•õos ela lei n. 1.330, de O do ,janeiro do 1005. 

Arl. 2." ncvognm-s0 as disposições em contrario. 
Camnlrn dos Dopulndos, iO de ,iulho do i!H2.- Sal,inn 

Barroso Juni01•, Prcsident.o.- Antonio Simeão dos Santo,,, Ler1l, 
i" Secretario.- Rau.l de Jloracs Vlli(Ja, 2" Sect•et.nrio,-A' Com-
missão do .Tus/.icn e Legislnciío. · 

N. 24-i9i2 

O Congresso Nacional decreta: 
· Art. i." O Corpo fio Vol.erinnrios do Exercito compllr-so-ha 
do sogninl.0 qundt•o, cm vista. das nct.uncs nocessidncles do sor
vico e de accllrdo com n lei n. i.SüO, do .iancil•o de 1908: 

2 capitães; 
iS 1"' tenentes; 
30 2" tenentes. 
Airt. 2. • - § L • As vagas de capi·lão o 1• tenente serão 

preenchidas melado por antiguidade o metade por mereciment.o; 
as de 2' tenente por nomcncão de vcterinnrios diplomados ou 
dos que forem habilitados mediante concurso, segundo a ordem 
de merecimento na. classificaciio. 

§ 2. • As vagas de 2" tenente J•osu ltnntes da execução des t.a 
lei serão preenchidas, de Pfeferencin, pelos veterinarios que 
foram dispensados a 3 de ,janeiro de 1911 e pelos interinos 
addi<los, conforme os despachos de :li o 14 de janeiró de 1910, 
publicados no Boletim do Departamento da Guerra n. 31, de 31 
d(! janeiro do mesmo nnno, independentemente de concurso. 

§ 3." Os chefes de classe serão graduados nos postos supc-
.riores, de accOrdo com a lei de promoção. · 

Art. 3.• O capitão n. 1, m3,1or graduado, será. o chefe do 
Sel'ViCo Veterínario do Exercito, pelo que servirtí junto ú Di-
rccciio de Saude do Exercito. · 

Art. 4,• O capitão n. 2 e o 1' tenente n. 1, capitão gra
duado, servirão de insnectores do respectivo serviço, quando 
isso fôr necessario, ou em qualquer outro serviço de sua espe
cialidade. de nccOrdo com o seu posto. 

· Art. 5." Os i" tenentes servirão nos regimentos de arti
lharia montada e nos de cnvnllaria de quatro esquadrões';· os 
2" tenentes exercerão suas funccões nas demais unidades mon
tadas ou onde seus sel'Vicos forem necessarios, a ,juizo do Go
\'orno. 

At•t, 6. • Revogam-se as disposições cm contrario. 
Camlllra dos Deputados, 10 de julho de 1012.- Saln'no 

Barroso Ju.nior, Presidente.- Antonio Simeão dos SantOS! Leal .• 
1" :Secretario.- Ra11l da MoJ•aes Veioa. 2" Secretario.- A's 
Commissões de 1\Iarinhn o Guerra c do Finnncns. 



,, 

201 ANNAES DO AENADD 

Tolegrammas: 
Um do Sr. Rogo Ba1•ros, prefoiLo do Juruú. expressando no 

Senado o sou pozar· polo pnssnmonLo do Sr. Senador Quintino 
Bocnyuva.- lntoirndo. . 

Out1·o do Sr. José J3oil.cux, socrfJLnJ•io da directoria da 
Sociodndo. do Googrnphin do Rio do .Tnnoiro, ll!H'esentnndo con
dolenoins no Senado pelo mesmo rnol.ivo.- il:nl.eirndo. 

OJ'J'icio do Dr. C:wdoso de i\!cllo, ,juiz de diroil.o da 5' Vara 
Civel, communicnndo Ler mnndndo inscrovor no pJ•oLooollo das 
nudicncins do mesmo .iuizo um voto elo pe1.nr pelo passnmento 
do Si·. Quinl.ino Bocnyuva.- Inteirado. 

Repl'esenl.ncão ·do S1•. Gustavo Esl.ionno cont.ru o requeri
menl.o do Sr. Oscn.r 'l'oixoir·n Guimarães pedindo a concessão do 
uma osl.rnda do forro cm Lorrit.orio do Esl.ndo do 1\lnLLo Grosso. 
- A's Commissõcs rJo Obras Publicas e Empre1.as l>rivileginr.Jas 
o de Financns. 

O Sr. 3" Secretario (scrv·indo de .2") declllra que não h a 
pareceres. 

São novamente lidas, postas cm di1lcussão o ·approvadas as 
~cdaccõos !'innos dos pt•o,iocl.os do Senado, n. 5, de 1912, que 
amnistia os revoltosos de 1910, o JG de 1912, que concede licença 
a Eugenio Graça, conducLor odn Inspectoria de Obras Contra 
as Seccas. E' igualmente I ido, apoiado c, por ter preenchido o 
triduo regimenLill, v11c a imprimir o projecto n. !22 de 1912. 

o Sr. Raymundo de Miranda. - Sr. Presidente, na sessão 
de 10 do corrente tive occnsifio de apresentar ú. consideração 
do Senado um pro,i ecto de lei nggregrmdo l\ Estrada do Ferro 
Contrnl do Brn1.il n estrada projectada de Pirapóra n Belém 
do Pará, e, ao terminar o discurso com que o fundamentei, 
tive necessidade de me ausentar do recinto alguns minutos, 
nilo me sendo assim proporcionada occasiiio de ter o pra1.er 
de ouvir as allegacões feitas em sentido contrario pelo meu 
distincto amigo, o nobre Senador pelo Pará. . 

Venho ho.ie. após o intervallo da falta de sessões devido 
ao luto da Nacão pela perda do patri!lrcha. da Republica, o 
ominente Quintino Bocayuvn, me· desobrigar perante . mim e 
perante o Senado desse dever e .iusLifiollr ús razões que de
terminat•am a apresentação do pro,iecto e a improcedoncia das 
allegacões do meu honrado collegn· o distincto amigo, o 
mesmo senhor Senador pelo Pará. . . 
. São pontos de vista em que cada um se colloca, e, por
tanto, respeitando e acatando muito tlS opiniões e princtpios 
de S. Ex., peco venia, niio rigorosamente parll impugnai· ns 
allegacões do illustro SenadO!' . quanto aos melhoramentos 
que pleitoin o quo Lambem se fundam em bon raziio, mns 
parn nssignalnr n ino1'l'icaciu do rogulumenlo chamado da 
borracha o outros, do 1\linislerio dn Agricultura. 

Esso regulnmonLo contem disposicõos contrarias niio s!l 
ú.s bons normas da ndminisl.rnciio, como tí proprin Joi quo so 
propo1. n regulnmont11r. 

, 
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Disso o meu illustrc aollcgn, em primeiro Jogar, que 
«As cpornc;ücs J'inanceirns o cconomicus que melhores resul
tados !.com propor•cionndo 1\ Nnr;ão, Lcm sido o nrrendn
menl.o do esLmrJns de i'crro>, CJ cita como exemplo os nrrendn
rncn tos J'cil.cs ;\ G rcnl. \V estern. 

Pois bom, a minha ccnviccão o do muitos outros é jus
Lamento conl.l'nl'in n isto; o nrt•endnmcnlo das estradas de 
!'erro, J1Clo menos no meu Estado, tom sido do umn infelici
dade inncreditnvcl. . . 

E' innugnvul que n consl.t•uccilo dns esl.rndns do ferro Aln
gôns llnilwny c Paulo Al'fonso, consl.ruidn n ultima no Go
vemo do eonsolhcit•o Sinimbtí, obedeceram n todns ns regras 
dn. seirmein. O mnl.et•inl e a consLruccão é Ludo que se póde 
exigir: do mais cor.•rcef.o, de mnis perJ'eil.o, de mais util em 
nml.m·in rle conslruccão de estrada de l'ot'l'o; niio sú as suns 
linlrns como o s1JU maLcriul rodanLo e as suas ol'ficinas são de 
prinwirn ordem, As oJ'fillinas, pot• exemplo, dn Paulo Af'J'onso 
oram de umn riqueza oxlr·nordinarin; niio hnvia espocic de 
machinismo nr)eessat•io n osso l'tuuo de scrvico que se não 
om:onl.rasso nlli. 

Dopois do· nrrcndamcnto cln Alagôns Rnilway e da Paulo 
AI'J'onso, cuusn dcit.• yl)r o estado a que chegom•am essas estradas 
do J'urro; tudo que havia do bom, de util, do adiantado, a 
Groat Wostorn J,t·ansporlou pur·n. ns suas officinas pm·
Liculares. Nn Alugôns Railwny os cm·ros e o material aindn 
são os mesmos e estão nus peiores condições; o leito da os
t.rndn não pcrmitte viajar tranquillnmontc, porque Ludo se 
acha cm mils cond leões, pot• falta de reparos c concertos como 
devido no pó extrnordinario, pois não se cuida de mncnda
minar, do modo n subordinar o passageiro a uma viagem 
pouco commoda, sucril'ioando ás vezes até a propria vida. 

Finalmente, além desses inconvenientes de ordem maLo
l'inl o dos prejuízos, ha Lambem a deterioracüo do nosso mn
tcrinl, que, findo o prazo do arrendamento, nada valerá. 

O arrendamento portanto das estradas de ferro ó uma 
medida que, em these, não se justifica. 

O Sn. C,tssiANO oo NASCil\lllNTO - Não apoiado, 
0 Sn, RAYM.UNDO DE l'!llllANDA - Attendn bem, em theso, 

Póde ser conveniente pnrn outros, pnrn nós foi um desastre. 
O Sn, All'l'l!Uil LtlMos dí~ um aparto. 
0 Sn, R.1 YlllUNDO DE l\llllANilA - .Entiío V. Ex. não acha 

logico que, argumentando contrn o arrendamento, eu procure 
factos que justifiquem a minha nrgumentacüo·? 

O Sn .. AI~'I'HUI~ LEMOS - Quem administrava a Alagôas 
na i lwny an les do arrendamento '? 

O Sn. R,t <MUNDO llll MmAND,I - Era a companhin que a 
construiu o adminislravn com vantagem, 

O Sn, Ait'I'HUn L~Mos - Então não Ol'n o Governo ? 
O Sn, R.wMu:o:uo DE MmANDA - Essa cstrndn do ferro 

Linhn sido construicln mediante contracto de concessão e 
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findo o prazo dn concessão rmssn!'in olht pnrn o domínio dn. 
Nacão. O fncto •l que depois crue passou 11 set• lll'l'fl!Hindn OH 
sot·vicos deixnrnm rio ser l'eiL'os como nnUgamunl.u. 

0 SI!. CASRii\NO llO NASCI"-mN'I'O - Defeito do Jiscnlizncão. 
O Sn. HAntUNDo 1>1~ 1\III~<INil.\ - Dofoil.o dn lugisln~•fio do 

nr·•·ondnmonto. · · 
O Sn. CAssr,\NO o o .NM:!CINWN'I'O-V. Ex. osl.t\ negando n. po

litica snbin do Dr .• lonquim Murl,inho. 
O Sn. !LIYl\!UNDo 1m MlllANDA-Niío nonso nisto. A intor

voncüo ostmngeira. nn ndminisl.mcão dns ostrndns do forro, 
principalmenLo, •) umn humilhacão pnm •o operaria ou i'unccio
nnrio bruziloiro; ninguom honostnmcnLo contestnrú que nn 
Ala(Joas Jlailwau a nrt•ondal.arin Grcat Wcstcm quando dis
pensa um nncionnl, eleva os voncimonl.os do sou •mrgo no Lri
tlulo, quadruplo IJ nl.ú o docuplo na t•azão dirolltn da expansão 

, , do osLrangoiro quo () sn!JsLil.ue, nllognndo quo o braziloil•o não 
prooisa do bom ordenado porque não pa.~w·lw·nL III 

Reprodnr.o as expressões o assim melhor nccontúo n nossa 
sil.uacão cndn vez mais avillnn l.e ante florl.os arrendamentos, 
alugueis o disfnrcndas nlienncõcs r!IJ servicos, cuja nal.m•cr.a 
o utilidade Jmblimt os uonvortom cm fm.•cas da Naciio. · 

Não csi10U discutindo politica do ninguom; estou trat.nndo 
de demonstrar o principio quo defendo o a opiniüo que sus
tento o mantenho, eoni,J•nritt systomal.icnmonl.o a essas con
cessões rolativus a a!'l'tmdnmenl.o do osl.rndus do ferro ou 
dnquillo que ú da nnciio, Jlot'quc entendo que o Governo do 
um pniz <Ju pódo dirigir osso paiz ou não pódc. Si confessa
mos que não JlOdcmos nos dirigir ••. misoricordin.! 

O Stt. All1'HUI\ Lt~Mos-i\lcnos qumtdo olles se substituem 
;\ iniciativa privada. 

O Sn. CASSIANo no NASCIMEN1'o-Hn ftmccõcs que não são 
proprias do Governo. 

0 Sn. RA nfUNDO DI~ MIBAND,I-Que é então proprio do Es-
tado ? · , , ;~ 

0 Sn. CASSIANO DO NASCill!llNTo-Não isto de fazer COn• 
currencia ;\ iniciativa privada, nn CXJ>Iornc.ão da indnsl.rin. do 
t.rnnsporto c outras. 

0 SR. !"LIY~WNDO Dll MIMND,I-Niio ha tal, Hn estradas do 
ferro pelas quaes póde ser feito o trnnsporte de productos in
dustriaes sem saerificio dn defesa nncionnl, dos interesses dn 
aocão governamental, como hn vias de communicnciio quo 
dizem respeito com as necessidades de ordem politica. 

0 SR :r.fENDilS DE ALMEID.I-Tnmbcm no interesse de mai10r 
dispendio. 

O Sn. R.WMUNDo DE 1\lmA.'IDA-nfas o criterio da admi
nistracão não consiste exclusivamente em transformar n na
cão em negociante, de só proporcionar no publico servicos de 
que resultem vantagens pecuniarins, porque n populnçÜJO tnm-

I 
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hiJIII IJOIWOl'l'U com o ~cu triJJUto para CHie lhe sujmn faeu!La
du~ ussus vnul.ugons, 

DiHso mais o illustJ•o t•epresentauto do J'arú que a coustru
JJ~ão dn estrada nadn tinha que Vlll' com os estudos. Debaixo 
du um l'O~tricto ponl.o de vista, S. Ex. tem razão, mas, &ob um 
a~poel.o mais amplo, não resta duvida que não se póde fa~er 
11 const.J·ucciio de uma ustt•nda som estudos~ Diz mais que o l'C
gulnmenl.o •Jm nada ttlterou rolat.ivnmeute á ac•;iio administra
l.ívJt dos diversos det.tnrtameutos do Governo sobre constru-
IJUÜO do ostruclus de i'er·ro. · 

Ha equivoco. Alterou prol'undamente, pois disposições 
uxistmn no regulamento da borraclm que Jlermittem u um mi
Hisl.et•io invadir aLI.ribuiuões de outro, sem limitações. Encon
trJwomos a prova do quu ai lego no tu•l .. 50, que diz ser o illinislc
l'io da ;\g'l'iiJUII.uJ•n o eompel.ente pnra eonsLruiJ• ou concede!' a 
nonsLl'tHJQÍIO d1J estradas ele fct•m, desde que o Governo resolva 
Jovnl-us a IJI'I'cil.o pol' cDnl.n da União. bom eomo pnra aut.ori~ur 
o pagamento da subvenção de 15:000$ por ki!ometro, ás que 
forem conti•twtadas pelos Esl.ndos. 

· Ora, si o Ministel'io da Agl'icu!Lum ,; o competente para 
uonsi.t'uiJ• ou colH:eder a c:onstrucção das cstmdas que o Go
vol'llo resolver levar a ~ffoito por conta da União, está cla:.t•o 
uuc, sob o pretexto do melhoramento do transporte agrícola, 
l.mlo quanto 1.i estrada póde ser concedido por osso Ministorio, 
dosL!o que o Governo resolva construil-a. · 

A' titulo do transporte aaricola se vac de absurdo om ab
surllo, até a complota desorganização do servico publico; a 
11rott:c(:i1o arrricola nbsorve tudo em simulado proveito ela agri
nu!Lurn, que, wo menos no Norte da Republica, definha e desap
Jlllt'cuc 1\ falta do recut•sos e bnldíl de protecção. 

Adopl.ado o criLorio da lei e do notavel raanlam.ento, sct'ÍL 
nunsl.ruidtt illll'a a protecciio da borrachn a csl.rudn de Pirap6ra 
a Belém. E' umtL cstmdn estrategica de defesa nacional, qtw 
Hnll o norte no ~ui do puiz. Pois bem; o Ministorio da Vincão 
o ottl.t•os doparl.amontos elo Governo eomecam a desappuroccr 
pura ir ~urgindo o da Agriuu!Lurn utó nus attribuicões sobro 
vin~ elo communi•mcão. O argumento sim11Ies quanto a 
tt•;mspol'Le~ do IWOductos por cst.n ou aquulla oskada, cln bor
mcha ou Hous simi!m•cs, não é argumento acoitnvel, porque 
toda~ as estr·adns condtJzcm curga, o carga o que ó sinüo pro
dueto ? 

O 8n, AH'I'HLm LEMos-~Ius a cstt•ndu osttí ~ob t\ inspcccão 
do illiuistcrio cln Vincüo. 

O 811. ll,\YMUNuo· UI~ Mlli.\Nll.\-Von rosponL!cn•. O Jtobt•o 
•:ollor;a não csl.avn nt·esmtl;o quando ou disse que ia t•csponrlm· 
ao ponto principal elo discuJ·so ele 8. Bx., que consisUtt na afl'it·
IIHU;úo do que o t'C!(ulamunto 11110 1La·11ia altr:rarlo a llll 1Wil! 
!tio JlOIWO mUmlio do Mlrd.vtl.'t'io lia. Waçtio a;· suav att·rllmi
!'t7cs 11ri-val-i'vas dr: constrncçt1o a (i,waU;a(:ilo rltl c.•tratlas , ria 
(arro, c ou vou dcmosl.t•ur qucJ nos tormoR r•r•ocisos, IJ!nros, tn
uonl.estnvois do ar! .. tiO do ror;ulumonto ustns ut.tJ•ibuicõos do 
Ministerio dn Vinoi'Lo soffrom um golpe· Pl'Ofundo, radical. 



208 ANNAES DO SENADO 

Estã aqÚi o regulamento, vou ler: 
«Art. 50, O .MinisLcrio da Agricull.um ú o compel.ento para 

construir ou conceder as construecões das estradas quo o Go-
verno resolver levar a offeito por conta da União~. · 

Ora, disto se conoluo que o Ministex·io dn AgL'iculLura Lem 
com potencia para construit· o até ... I I para dar concossõc~ 
de estradas do 1'orro, o que é ntkibuiciio do Congresso Nacio
nal, que nuLoJ'izn as concessões em casos concretos. 

O Sn. All'I'HUI\ J.EMos -Perdão, niio ó o 1\Hnisterio da Agri
ou!Lum, é o dn Viaoiio. EsLú a(tUi o art, lt8, que diz ser o Mi
nisterio da Viacilo o compcLent.c parn mandar :fazer os estudos, 
contractar u construccfio c fiscalizar o trafego destas es
tradas, .. 

O Sn. RAYliJUNDo DE MmAND.I -Estou citando o art. 50, 
que envolve e absorvo os Lermos do art. 48. Quaes silo essas 

·• estradas de que trata o arL. 48'1 
O Sa. AI\THUJ\ J.EMos - Perdiio, o arL. 48 refere-se ás 

estradas de gmnde extensão, inclusive esta de Belóm a Pirapóra. 
O art. 50 refere-se a outras estradas. 

O Sn. RAYMUNJJO DI~ Mli~<INJJ,\-0 nrt. 48 refere-se ao art. 47, 
o este por snn vez rel'ere-se no nrt. 40, cujos §§ 1• o 2' 
tratam das estradas de grande o pequena extensão, e niio resta, 
além disto, a menor duvida de que esse nrL. 50 fornece ele
mentos par:n qualquer concessão quo o MinisLerio da Agricul
tura queira dar. 

O Sll. Jllfl'HUil .LgMos - O art. 48 diz o seguinte: .: O Mi
nis!erio da Viaci\o é o competente para mandar fazer os estu
dos, conLmcLar a construcr;ão e fiscalizar o trafego DES'I'AS ES
Tl\.o\I)AS • •• 

Quaos? Aquellas a que se rél'ere o nrt. 47. 
O Sn. Jl.\YMUNDO JJE l\!mANDA - Ahi está a confusão, e 6 

contra isso que mo insurjo, porque o nrt. 47 não pódo sub
sistir sem o nrt. 48, uma voz que apenas estabelece o rogimon 
de consLt•uccão para as duas categorias do estradas, do que 
trata o mesmo art. 48. . · 

O Sn. A1wnun LEMos - Accresccnta, porém, o ar!. 48: 
..• «mas fornecerá no Ministorio dn Agricultura cópin dns 
tJiantas relativas no traçado c da memoria doscriptivn do pro
,Jecto e, na occasião de redigir os editaes de concurroncia, in
cluirá as clausulas que este ,julgue necessnrias e opportunas 
para a colonizacão dos terrenos marginues e desenvolvimento 
das indust.rias da zona tributtu•in da t·êde, bem como parA 
nttender n eventuaes necessidades do commet·cio). 

0 Sn. RAYMUNDO DE MIRANDA- Agora leia V, Ex, O nrt, 50, 
e combine os quatro. 

O Sn. AnnruJ\ LEliTDS- O ar L. 50 refere-se no 40. O art. 48 
refere-se ás estradas de que cogita o 47. Vou ler o nrt. 40: 
c A coo~1.:·acoão c a concessão P.nra as estradas do segunda cn-

,, 
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togaria poderão ser feitas pela Uniilo ou pelos Estados in
teressados~. 

Diz o art. 50: «O Ministorio da Agricultura ó o compe
tente pal'a ccmslruit· ou concedur a conslruccúo ••. ~ 

O SI\. 11A YMUNIJO JJJ~ lvlli~\NJJA - Mus, não diz que so tralu 
dessas pcqucnus estradas. 'l'enha pacionciu. Pódo o pensn
mcnlo do V. J~x. sot• esse; pódo V. Ex. quorcr cnlendet• assim, 
mas o arL. 1 P J'nz innovar;ão, Lralu do concessão, o que não so 
oucontrn nas disposicõcs anteriores; a que at•Ligo, pois, se rc
foro o nrt. o\9'1 

O Sn. AR'i'HUI\ LEMos - ,Não se póde entender do outro 
modo, a menos quo se cstaboleca o absurdo do conclusões con
tradictorias. 

0 Sn. RA YMUNDO DE MlllANI>.\ - AbsUl'do. é O regulamento, 
mais do que absurdo, eslil repleto de disposicões capciosas, 
que sor·vem para tudo quanto se queira fazer. 

O Sn. All'l'IWil LEMos - No processo do intorpretacão de
ve-se evitar om primeiro lagar o absur·do attribuido no pen
samento do legislador. 

O Sn. RAY:VWNI>O oc: Mm.\NDA- Mas, aqui a lei não ó clara, 
adopta o methodo confuso. 

O Sn. Art1'HUI\ J.mMos - E' bastante clara: o art. 48, re
fere-se no nrt. 47, que lhe é immediatnmente anterior; o nrt. 50· 
roforo-se ao art. 10, que lhe é tambem anterior. 

0 Sn. R.\ YMUNDO llll Mll\ANDA - Mas, O art. 50 não diz isso, 
que V. Ex. está intei·pretnnto. 

0 Si\, All'.I'IWI\ LEMOS - E' a sequencia logica. 
O Sn. RAYMUNilo llB MmANDA - Nesse caso ou não devia 

ser objecto de um artigo e constituir objecto de um paragrnpho 
ou entüo devia se referir olnrumcnte no urt. 1,9, como Y. Ex. ex
plica. 

O Sn. An:rHUI\ LEMOS- O art. 18, como o nrt. 50, repor
ta-se no artigo anterior. 

0 Sn. RA YMUNDO Dll Mll\ANDA - Aqui UÍÍO se reporta nem 
póde se reportar, a artigo algum, e, como o regulamento se 
refere a varias estradas conclue-se que se refere a todus. 

O Sn. An1'HUI\ LllMos - Com effeito, .seria melhor um pn
rngrnpho. 

· 0 Sn. 11.,\YMUNDO DB MIRANDA - 0 nrt. 47, refere-se a es
tradas; o art. 1 O tambem; o art. 50 diz taes estl•adas .. ., ainda 
se dissesse estas estradas podct•in parecer que esse art. 50 se 
referisse ás esl.rndns de que truta o nrt. 40, que é o que lhe 
cstú mnis proximo; mas Ln! como estt\ se refere n todas as es
tmdas do quo faliam os m·Ugos anteriores. Niio h a interpretncão, 
grammnticnl ou logicn-jú não digo ,iuridica, por que n juridicn 
não admittirin semelhante cousn-mns grummatical ou Iogica 
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que lW~stL llCl'JlliLtir· que o rtrL. GO ~e reJ'it'u cxclu~ivmncuio ús 
o~l.rurlu~ do que LrnLu o a ri .. !i!l. . 

PoJ•LnnLo, csdo regulumenLo, Lnl como esLí1, alLeru a lei vo
Ladu pelo Congresso c reLim do ntiui~iorio dn Vincüo uitribui...,. 
cõus, que lho são proprins. Porque, afinal, todas 118 osl.rudul 
são construidns polo Governo, quo, quando niio ú o oonstrucl.oi· 
concede u consl.ruccão e então nng11 mais cnro-porquo deixa 
a sous rJonsLr.·ucioros n oxplornciio como mellwr outondern, com 
l.odns ns garantias, o quo utú ;ití lorn provocado r•Jclamucüos in
Lurnnuiouacs; ora, si assim é, lodus ns ·estrndás pcrtoncorn 1\ 
eompuienciu do Minisierio da Yincão IJ não no dn Agriuull.ura 
que, nos termos do regulnmcnio, póde não só construil-ns corno 
ul.ú dnr concessão. Orn, dm· a concessiio de umn estrada de 
irnportnncin c:-.:cepllional, que ligará o pair. de Sul u Nodo, indo 
detitn. capital ü bacia do Amazonas, 11 um porto do Purít uo 
rülanl.ico, é rcnlmenl.e incl'ivel IJ não pódo ser tolet•udo pot• 
aquulle~, quo l.eom sentimento de patriotismo, que nonsum no 

·' !Jcm esl.nr da Nnciio o na integridade desta Republica. 
l~sso urt. GO golpeia mortalmente princinios essonciuos 

e as ttl.tribuicües do Ministro da Viação. J<J' preciso, ntt molhm• 
das llypothosos cm J'avot· desse t•ogulnmonto, revel-o; ou então 
J'tuct• uum nova lei sem as uon.iecturus do que o urtigo talrc
l'ot·c-sc ao ai•Ligo tal o nind11 ussim tudo issó osití o\'i'ndo, pot• 
quanto ns estradas de forro não podem deixar do pot·toncct· no 
Govot·no, c, portanto, estão ossoncinhncnto dentro das uttri
lmicües de um dos dopurlmncnios dn administracüo. Nüo se 
púdo ai.lmi I. li!: essa confusão, csstt nnurohiu •.. · 

O Srt. An'r'HUit Lll)fOS - Anarchia nüo hn. 
O Sn. n.~ Y;\IUNDO Dll i\ltll.INIM - Anarchia •Jvidonto, qUIJ vao 

ao r;outo de so querer argumentar que o i\1inistcl'io da Agl'i
rmliurn, quo dizem so propüo í1 cruacão do sndo, á plnnl.acão do 
.ca'l'é, do cncllo, ua !Jor.•rauha, cml'im do ioda u. tJ:npansü.o vcu
no11ricn ( ?) , 'l'ique, eonfor·mo o rcgulmnonto, com accão ~obro· 
estradas de J'orro, podendo al.ú consl.ruil-us, u dur concossüus 
porqU•J conduzem productos, ú mais quo nnarchico, ó inclussi
J'icavcl. 

E' chn•c1 q uc l.odn n o~I.I'UdiL do :f'orro não so cou~tróo tiÚ~ 
muniu pili'IL a couduccão do l.ropns. 'l'odn a usl.rndn do forro 1j 
unm via do cornmuuicucão, l.oda 11 viu do dornmunicncão ó vin 
uo Lransporlo do !Hissagoiros ll carga, o toda via do transport.c 
é viucão, portunto, não púdo ficnr u mu·go do 1\linistorio du. 
Agricultura. 

As dispo~icõc~ tles~u ro;.;nlnmuuto sãn insusl.entnvois o não 
poi.lcm se1· sui•inmenl.o mnuLidus deaulo das m·gumontucüos quo 
fa~o. 

O Sn. ,\rL'L'HUit Lll~\to:; - Siío rwr]uonas ost1·adns quu so dos~ 
tinam 110 l.r.·ansporl.o dos J•roduclos, quo sú lntorossurn ú co~ 
Jhoiltt. Pcln wonos niío l.oom servido proprinmonlo J)Ul'll o 
f,ransporlo de puss~tgoiro u nem fazorn parto du viacüo ,go'rul 
ua nenublica. :~ ·. ·· · .. 

'\~r·:. 
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0 SR. R..IYMUNDO DE MIRANDA- Não me refirO a esses ra
maesinhos que se entroncam a linha principal; refiro-me a 
.essa estrada de defesa nacional que liga a Capital da Republica 
ao vnlle do Amazonas, na qual o Ministerio da Agt•icultura não 
~6de absolutamente ter a menor interferencia, a qual não póde 
construir nem tão pouco reduzil-a a simples objecto do va
lorização da. borracha, do cafo, do oocáo, etc. 

O SR. ARTIIUR LEMOS - E' da competencia do 1\linisterio 
da. Viaciío. · · · 

0 SR, R.\ YMUNDO DE MIRAND.l. - Aqui não Se diz isso, insti
tue"se até a faculdade de fazer a. concessão. O nobre Senador 
lm de concordar commigo, na melhor hypothcsc, que este re
gulamento está ma.! feito. 

Amanhã nüo se poderá impedir que tal ou qual Governo 
execute o arL. 50 como olle estatuo positivamente e ou estou 
accentuando. e demonstrando. 

0 SR. ARTHUR LEMOS dá um aparte. 
O SR. R..IYMUNDo im MmANDA - O regulamento tal como 

so acha redundará sempre cm maiores prejuízos. . 
O SR. ARTHUR LEMos - Os artigos do regulamento são 

claros. 
0 SR. RAYMUNDO DE MIMNDA- Completa-se O art. 48 com 

a expressão - destas - quet· dizer, destas estradas de ferro 
a que se refere· o artigo anterior. O art. 50 refore,se a estradas 
de ferro de grande extensão, e o 49, ús de pequena extensão. 

Ora, o art, ·18 diz - a construcciio das estradas - quer 
dizer, das estradas de grande ou de pequena extensão, pois não 
di~tingue absolutamente. 
· O SR. MENDES DE ALllmiDA - Os dous l\linisterios não po

dem ter competoncia cumulativa. 
0 SI\, RAYMUNDO DE J\IIRANDA - V. Ex. hu. do convir 

que isso é uma novidade. 
0 SR, MENDES DE AJ,l\IEIDA dá outro aparte. 

" 0 SR. RAYl\IUNDO DE MIRANDA - Neste paiz a. CSJ?hera de 
acciio de todos os departamentos publicos. sempre fOI perfei
tamente delineada. Nunca houve quem tivesse duvidas sobro 
os limitQs da. aco!io de cada ministerio, · . 

· No regímen anterior, cujos defeitos o regimen actual se 
Jl!'Opõe corrigir, não ha noticia de perturbações da mnrchn 
ilos nogocios publicas rosnltuntes do nl.trihuici'ies cumulativas 
dos· miniaterios, · . 

Na. Republica, o Congresso e o Poder Executivo nüo esque
ceram tambem de evitat• essa. anomalia govemamental e a lei 
n. 23, de 30 de outubro de. 1891, discriminando no art .. 6' as 
attriliuições do 1\!ínisterio da Industria, Viacilo e Obras Publicas, 
llggl·ogou-lho nas lettras a, b, d, h e i as antigas. attribuições 
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do Ministerio dn :Agricultmn, Commercio o Obras Publicas •. 
Deixo de· enumerar a pur'Lo relativa t\s obras publicas, porque 
essa seccüo não mais foi desnsgregudri do Ministerio .da Viacão 
peht lei·n: i.006,'dil 29 de dezembro de 10061 quo autorizou 
a orcnciio do Ministorio da Agricultura, 'Industrm'e Commol'Cio;. 
ilstntuirido ·sobre suas attribuicõos· · restrictns tí aar·icuUura a 
á inrlustr1:a animal a á industria,· · · · · · · · 

Percorrendo todas· us disposições dessa lei, om nenhuma 
so encontra uma só que; directa ou indiroctamontc. cogite dn 
mtcrvencüo do futuro ministerio na construccão do ostmclas 
de ferro. · 

.. ·Mais tardo, tendo assumido o Governo da Republica o 
i!lusti·o Dr. Nilo Pecanha, teve cxecucüo a citada lei n. '1,000, 
de 29 de dezembro de 1900, ea:-vi do decreto n. 7 ;501, do 12 ·elo 
agosto do 1000, quo dispoz sobre a ,inst.nllnciio do Ministorio 
da Agr•iculturn, Indus_tria o Commerc10. · · 

" · · ·Ainda percorrendo esse decreto do ·1909 o n respectiva 
EXPoSIÇÃO !argumente elaborada pelo illusLro Dr. A .. Crmdido 
Rodrigues, o primeiro Ministro nomeado, nüo se oncontm se
quer uma rei'croncia: qne admittu a ·possibilidade· absurda da 
competencia do Ministcrio da Agricult.urn· cm construccões c 
concessõ.!l_s ÕÍl ·estradas· de ferro; · . · · · . 1 

Nunca houve quem .ignorasse onde Lctminnvn a csphera 
do Ministcrio da l!'azendn c ·onde ·comccav:i a esphera do 1\linis
terio da Vincão. A confusúo, esse perigo, essa impossibilidade 
de se conhecer onde terminava a nccão de um ministerio c 
oomecava a do outro, só comecou depois dessas prot.cccões do 
Ministerio · da Agricultura. · · · · • · · . 
· ·"Não ha exemplo de uma questão administrativa resultante 

da confusão de se conhecer onde terminam os servicos do um 
ministerio c onde princi!liam os do ·outro. •· 
. ô Sn. ARTIIUR LEi.ÚlS .:..:.: HÍl. o cxe'mplo do ·r.orri to rio do 

:Acre. . 
· ' O SR. RA"l:'IIIUNno DE MIMNPA - E'. porque as vias de com~ 

municacão tambem são vias· do transporte o as estradas do 
ferro transportam mercadorias ·que cstlío sob' a •jurisdiccão do 
outro ministerio. Amanhã o Ministerio da ·Agricultura faz· um 
pagamento ou cobra um imposto a· que se julga tnmbem com· 
direito; da h i 'á uma invnsiio na ,iurisdicão do Ministnrio da 
Fazenda, · bastá• 'um artigo mal· redigido ·em. qualquet· ··regula- · mento. ·· · ,,,,:, ):i~:; ... ····.~·,..· ···~:; .. : 

· O SR, PmEs FERREIRA - ~or isso ó que se ·diz que essa 
paiz é essencialmente ugricoln. · · .·. 

O SR. liwliiUNiio pi;:' Mm,INDA - O Sem'Ído ha de convir 
commigo, que se 'convertessem em favores reaes nos agricultores 
uma parto do que se tem gasto com o 1\linisteri.o da Agricul
tura, com os congressos de agricultura, com . exposições do 
alcool, congressos assucnreiros, .revistas· e quanta' festunca se 
tem· feito ·em torno· da agricultura, não ·llavia· agricultor que já 
não estivesse -salvo da· crise em' que' se· encontra; !ln longos 
.annos;' e a!l'gravada na • razão directa do· despendi o ·com u .. pro~ 
tecção. agr!cola; •:::. .. · :·· : ·.·: : ·.- .. ,,, 

... ~-.d 'i··:··-
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Entretanto, todos os agricultores, principalmente no Norte, 
todos vh'om na miseria, vivem na penurin, subordinados ao 
commercio quo lhes suga a seiva e o trabalho. O agriculto!' 
nüo tem nada, é um escravo do commercio, da protecção aos 
capitalistas, porque essa protecção não ,; para o agricultor. 

O S1i. MENJms Dll Ar.MEIDA - E' assim, quando se que!" 
qualquer cousa para o Norte apparece Jogo quem a combata. 

0 Sn. R.A YMUNDO DE 1\[IMNDA - Ou quem a desvirtue; eu 
estou reclamando auxílio real c directo e mostrando que essa. 
epidemio de protecoüo ú agr·icultura redunda em prejuízo do 
O!l:l'icultol', porc]ue o esse não se dú dinheiro, não so d(L cre
dito, aprisiona-se com emprestimos agiotas. 

0 Sn. MENDES Dll ALMEIDA - A CommiSSÜD de l!,inonças 
verá isso opportunamente. 
. 0 Sn. R.A YMUNDO Dll MIRANDA - E' jlO!' isso que estou cha
mando n attenc!io do Senado e da Commissüo de Finanças, rmm 
ossas circumstancins que nüo podem doixar de ser objecto de 
profunda meditação e do serias ·providencias. · 

Sei que o meu modo de pensar é a. expressão da verdade, 
representa n defesa do agricultor do Norte, que vive dn lavoura, 
que ti:ra da terra o S(Jll sustento, que não tem bancos a sua 
disposioüo e que não aproveiLa desse fastígio· de protecção. Não 
se gastem milhares de contos de róis com platonicas · pro
teccóes ú àgricultum e e'xhibioões quo poderão aproveitar aos 

· commissionados mas ainda não lograram sequer recommendar 
o cafó do Brazi! no estrangeiro, quando a verdade ó que o nosso 
café . é o melhor. . · . · · . · · ·· · ·. · 

· As commissões são muitas e custosas, seus· resultados pra., 
ticos riiio apparecem; entretanto não nego1 e até reconheço a 
t1!ilidade de cerias commissões no estrangmro, mas commissões 
reaes e confiadas a mooos que desejem trabalhar, que tenham 
merito e não a protegidos dentre os · quaes, nlguns, riem es
crever corr:ectamen.te sabem,'. como se affirmn por ahi. 

· .E' preciso que .essa. protocciio á agricultura se transforme 
em· uma: realidade, fornecendo de modo efficaz. 'ao agricultor 
os. recursos 'de ·que tem· necessidade, ·seja para continuar. a ex., 
piorar com vantagem e conforto.a sua 'industria, seja pará mu-
üar" de systeina ou· de industria. · · .. · · · · 

. 0 SR. MENDES Dll ALMEIDA-O que DÓS 'precisámos é d~ 
transportes baratos. · 

'~: 1" . . ' ·'. ' ' . ' 
0 .SR. RA YMUNDO Dll MrRANDA-:-Perfeit!Uilente; mas, nos Es

tados do. Norte; o transporte barato para o agricultor não estl 
nesse papelorio de estradas de ferro. ' ' 

' . . . ' ' . . ., . ·' ' ', .. 

· 0 SR. MENI)J!S DE ALMEIDA-Então onde está ? .. 
o SR. RAYMUNDCi DE lifiRANDA..:..Está nas estradas de roda .. 

gem, nas estradas pr.rn nutomoveis de carga, que ·vão buscar ri 
produoto na porta da fabrica. . ·· · · · · · · · 
,. . P,recisamos t!Uilbem do respectivo banco agrioola para au .. · 
xiliar ·o .lavrador. . .' · · · · · . , 

'~ .. ' . ' ~ 
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E' pro~íso quo nlio conaldorornos o lnvrntlor ~orno indivi
duo inonpnz do pngn1•, quando, no contrario, devendo os ou
bollos dn cnhocn, solvo aompro os sous compromissos, E' um 
novo oacrnvo. 

O Sn. MllNDJcs IJin At.MJC!DA- Jrncnmos ontito umn nova 
ubollçito. 

O Slt, llAYMUNoo .nm MlllANilii-E' o ouso. E V. Ex., quo foi 
nboliolonlsLtt, corno ou, liom podln mo n.uxillnr em i'nvor dn 
lihot•tncito do ugt'lcultor, pnrtt ctuo inicio esta campanha tlo 
1!1Jm•tnclio do ugrlcullot·, do homem oscrnvlsndo a quem nllo 
n.tl.lngom os Jwnel'lolos dessa movlmontnclto do proLe~clio ú 
ngrlcu Itm•n, 

Jtí hn um mlnisLerlo ospoclnl, lllll!S duvido que so provo 
qun I o bonoflcio que este rnlnlsf.orio f.om proporolonndo nos 
ngrloultores propriamente dll.os. Nenhum. 

Nilo quet• dlzm• Isto quo ou oondemne n oxlstoncin do Mi
nísterio dn. Agricultura; 1\ npenns um nppe!lo que faço purn 
que este mínísterío ndoplo um systemn. mais prutlco do proto-
get• t•onlmentc n ngrillultm•n e os ugt·lcultorcs, . · 

Tsto quanto ú intervoncllo do Minlsterio dn Agricullum no 
tla. Víaclío o ú situncno em que se oncontt•n o ugrlcttltor n ros
)leito de provídencíns quo não lhe aproveitam. 
· Outra allegacão contra a incorporncilo dn pro.lectndn os-
11•ada de ferr·o de Pirapót•a n Belem do Pará ú Estrada de 
]'erro Central do Brazil é o deficit que offorece ossn estrada . 
. . Essa incorpot•acilo é mnterin resolvida pelo Governo orn 

vMude. de lei do Congresso Nacional desde 1910. E' o caso; n 
lei n. 2;356, de 31 de dezembro de 1910, determinarn, no nrt. 32, 
cn\e ficava o Presidente da Republica autorizado-c n. XIX-A 
'nhrir os neccssarios creditas para mandar proceder nos ostu
'clos dJ m•olonuam.ento da Estrada. de Ferro Central do Brazil 
·até .·a. cidade ·de Belem, no Estado do Part\, ligando nsslm n 
'Capif.nl Federal ao valle do Amazonas.• 
. A idón 'do prolongamento da Estrad;t de Fot•ro Contml do 
.~il't\iil 'até Bolem. do l'at•ú, não ti uma dcllbct•ncno do ultimn 
lt•'l .. l·a na vo't~oão •das leis ~e ot•cament<); resolvíd;t offícia]mcnto, 
:"ttt 'r010,, Veto :a 'Se'r ·çonft.rmada quas1 dous nnnos dopots, polt\ 
ló.n 1n. 2.544, 'de ·4 'de .aanetro ·do 1912, que, no art. 38, mandou 

'f)lll\ 'permanecesse 'êm ')lleno vigor o n. XTX, ,íú refertd•), dn cita-
• da <lei n. '2i356, 'de :s1 'de dezembro de 1910, art. 3~ • 

. iE niio tfion nisto :a ')lrova de que o pr~longam•mt.o da Es
li!urla :ele Forro 'Central •do l3razil ·a Bolem . do Part\, ligando a 
:11o~sa 1 Cnpí~nl :no ~nUe •do Amazonas é uma idén amadurecida o 
'longamente :pensadn ~desde. 1895 ·em plantas da viacii'> ~era\ dn 
~Re!lublícn por 'ttma :commissfio· ·especial do .l?oder Legtslntivo, 

•O :deficit ·i:ln •CentrO:! •do ;Brazil ·é um d~ficit ,apparente, os 
· que;o:aUegnm ~esquecem :que :nossa :grande vta-ferrea é a cstrn
.ün•i:le.::rerro ·cm <Que <o :transporte ·é mais barato, se,in 'passagem 
•ou,tn."tn,,o·deRdo•que 'tbaja :umn :taxa var1nve1, conforme a qual 
os íPl'Oductos .doprocindos, iha <nnnos, 'Vão sublndo de valor, po

. '!lendo .·ser i cobradas !1\.B :to.."i:ns :respectivas llll ·ral:ão directa da 
<. vnlori7.néiío ·.dos :praductos, ·osso •deficit . .t.ende a· desapparecer. 
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· O 1 nugmonto de pessoal c do vencimentos, dospezo. cuja 
rosponsnbilidndo niio nttingo o eminente profiasionnl que di
t•lgo a Estrndn do l~orro Contrai do Brnzil, o, no contrario, culpa 
nossa; so nisto pódo hnvoi' censura, niio escapou ao zelo admi
nisl.r.•ativo do Jllust,J.•o Sr. Dr, Paulo do Frontin, que vem de 
pJ•opol', som pro,iuir.o do direitos adquiridos, us seguintes:. 

i\L'l'EilAÇÃO No QUADno DO PESSOAL TITULADO 

Primeira divisão 
Na socrol.nrln: 

Supprimil': 
f 3 11 08Ql'iptUJ'0.1'1Q. o •;o o o o o o o o o o o 

1 'lo osoripturnrio . .........•. J • 
1 continuo ................... . 

Augmento.1': 

,, :800$000 
,, :000$000 
3:000$000 

11:800$000 

l. nmnnuenso .. .. .. .. .. .. • • ... . 3 :600$000 
2 auxilinros do oscriptn. • •.. • • • • 1 

noducono .................... I 

Na t.hosourarla: 

Passn.r um fiel da •thesouraria para 
fiel da pagadoria · 

Supprimlr: 
1 ,,o oscripturario . ............ . 
1 continuo .. , .... • .... ·· ........ ; 

Roducc~o ........ ;.M·.· •••••.•••• 
Na intondencia: 
Supprimir: 

""" 't ·s ,... •1 oscr1p urn.r1o ............ . 
4 nuxiliaros do oscripta ..•...•• 

· 1 a,iudante de carga e descarga •• 
Roduccíio ............ · ..... . 
Na secoão de construco.ão : · 

Supprimir: 

'4 auxiliares de escripta •••••••• 
Reduoção ..........•..••.•• 

. Total ... •.•'•.•.•., ••.••••• ,·,·~·. 

I 

0:600$000 

lt:000$000 
3:000$000 

8:000$000 
12:000$000 
5:400$000 

12:000$000 -
-

3:000$000 

2:200$000 

7:000$000 

25:400$000 

12:000$000 

46;400$000 
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Na segunda divisão 
Supprimir :· 
fUI ' . ,. ,. ' 

2 L escr1pturarws ........... . 
2 2"' escripturarios ........... . 
9 3"' 't. ~ escr1p urar10s ........... . 
5 auxiliares. de escriptn ....... . 
1 agente especial. ............... . 
/1 agentes de 1"' •••••••••••••••• 

20 agentes de 4~ ............... .. 
10 ajudantes especines ......... . 
16 conferentes especiaes ......•.. 
20 conferentes de 2"; •.....•.... 

Augmentar: 
30 conferentes de ' i •. ........ o •• 

Reduccão O 0 O 0 O 0 0 O O I O O O O 0 O 0 O 

11,:400$000 
12:000$000 
9:600$000 

. i5 :000$000 
8.:400$000 

28:800$000 
84:000$000 
66:000$000 
86:400$000 
72:000$000 

396:600$000 

126:000$000 

Na terceira divisão 

, SuJ!primiri 
2 i"' escripturnrios ........... . 
') ')OR ' t' ' ' ~ ~ escr1p urnr10s ........... . 

' I) 3" . t ' · ~ escr1p urnrws ............. . 
I; auxiliares de escripta ....... . 
i desenhista de 3' ............ . 
5 telegraphistns de i' ......... . 

50 te!egraphistas de 3' ........ :. 
:lO conductores de i' ........... .. 
15 bagageiros de i • ........... .. 

. ' 

Augmentár: 
' i desenhista de 2' ........... .. 

5 te!egraphistns de 2' .... , .... . 
30 telegraphistns de 4' ......... . 
10 bagageiros de 2' ... · · .......... . 

111 : 400$000 
:!2 :000$000 
. 9:600$000 
12:000$000 
4:800$000 

36:000$000 
240:000$000 
72:000$000 
49:500$000 

450:300$000 

6:000$000 
30:000$000 

:[08:000$000 
30 :000$000 . 

270:600$000 

---:--:-:-:-:--"-
....... 174:000$000 ''• '·" ,. 

Reducoão .... ; .. ; . ; . . . . . . . . . 276:300$000 
' ..... ' ... 

Supprimir: 
Na quarta divisão · . 

"1"' •'t' ~ . escr1p urarws ..... ,, ... ,. 14:400$000 
09o•es 't · · '>O ~ ~ cr1p urarws............ 1~ :00 $000 1a•• escripturnrios; :: ... •....... ·. 9 :600$000 
. amanuenses .. .. . .. .. .. . • • .. . 14 :4001'000 
s.auxiiiares de escripta........ 24 :ooo$ooo 
1: désenh1stn de i'.. .. .. .. .. .. . . 7 :200$000 .. 

i 

I 
I 

i 

41. 
• 

! 

• 
I 
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Nas officinns : 
2 mestres de officinns.. .. . . . . . . 'G : G00$000 
4 a,iudantcs de mr.stt·e.......... 21, :000~000 

N n tracção : 
9 ., . :·.· .. 
~ n.tudanLes r lo me,tro ......... . 

20 innehinisl.ns de 1•: .. : . ...... . 
10 inachinisLas ele 2' .......... ·. 

Au::;mentnr: 
I . . • 

i O machinistns de 3' .......... : . 
iO mnchinistns de 4' ........... . 

12:0008000 . 
'lH:000$000 

GO :000$000 · 

337:200$000 
1\ I' 

lt8 :000$000 
36:000$000 

84 :000$000 . .. <I,. • 

253:200$000 Reducção • o ••• o o o •••• o ••••• 

Na quinta divisão 

Supprimir :· 
; I • 0 0 ' o' ' ' • · 

1 nuxrhar .techmco ............ . 
~ 1'' . ' . t . . . ' 
w escrrp urarros ........... . 
C) 9 11 - o O t' " O' w w 0 escrlp urarros ........... . 
~ 3"' . . t . . ' ~ escrrp urarros .......... .. 
i auxiliar de escriptn ......... . 
4 mestres de linha de. 1' ....... . 
(i mestr,cs do linha de 2' ....... . 
1 ericn!'rega.do de nlveiuiriii da i • 
1 restdoncut .... ·:·· ..... 1 ••••••• 
i dito, de ,carpintaria; ,-)délll ... . 
i dito, de pintura, idem ....... . 

Augmentnr: 
I ,·.·. ' ;.,. '. ', 

.. i nmnnuenso 1; .................. . 
5 mestres de linha de 3' .... , .. 

•' 
RodUCcão ••. : .. ~ .......... . 

7:200$000 
14:400$000 
12:000$000 
D:600$000 
3:000$000-

2f:600$060 
28:800$000 

,, :800$000 
4:800$000 
4:800$000 

111:000$000 
"1 ,.;, ,, 

3:600$000 
25:200$000 -----
28:800$000 

subilrimir: 
Na sexta: divisão 

'\. :. ,\ ! '! ,.· ' i'- 1' ' i· 
i a.iudante de contador ........ . 
i n.iudante dil ,guarda-livros ... . 
~ 1"' . t . . 1 .. ,..escr1p urn~ros .......... .. 
~ 9•• . . t . 1 ~,.,escrJp urarros ............ . 
i nrchivistá .................. . 
i continuo .................. · .. . . . ~ . 

''I!.'· • ''"' t 

9:000$000 
9:000$000 

28 :800111000 ' 
24:000$000'\ 
4:200$000 

. 3:000$000 

. 
82 : 200$000' 

Reduccão •. ; ....•.....•.... 
78 :ooosoob ·· ·7 .. 8 ·.·o· oo··s··o··o"a·· 

. ' 
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Resumo 

i • d'v's"o 
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·I," d!V!B!!O .••... I. I •• I. I. I •• ••• I • I I ••.••••• 

Ú11 d!VlSlLO ••• • · •••••.• •.• I ••••••••••••••••• I I 

G" divisão . ............................•.. 

40:400$000 
270:000$000 
270:300$000 
253:200$000 
82:~00$000 
78:000$000 

1.006:700$000 

Obsorvncão - Nenhum empregado tit.ulndo sorli dispensado 
cm virtude dnreducciío do quadro, podendo, porém, ser transfa
l'ido nn mesma categoria, do uma para outra Divisão, o si hou
ver excesso na classe, que ora occupn, sorli considerado como 
nddido a ossn classe, com os actunes vencimentos, e occupando 

. o Jogar no qundro da clnsse immediatamente inferior, em
quanto por vngns não dosnppnrecer o excesso. 

Vl\-se que é umn economia de mil o seis contos do réi<l> 
nllivinndo ns vorbns orcnmentnrins. 

As lois de fnvoros é que produzem o deficit, embora np
pnrente, e para fazer a prova immedint.a do que venho do nlJQ
gar basta apreciar o movimento de passageiros transporta
dos de 1900 tí 1911, que se eleva a um augmento de sete mil
l/Iões quinhentos e sessenta c mn ntil c seiscentos c trinta a 
quatro passaueiros ! · 

Vejamos: 
Passageiros Rendas 

21.043.999 4.264 :838$700 
24.178.492 3.639 :226$050 
28.605.033 3.849:207$190 

!909 ........... ·········· 
!910 ........... ........... . 
!911 ............ ............ . 

,.. .,, ... ::.~~. ,t.J;;'' ., - .-.······ 

E' irrespondivcl a terrivol Jogica das 'cifras .. ·""·' 
O n.ugmento do movimento accusa diminuiciío do receita 

o o odio pnrtidnrio ou a ambição latente attribuem a ndminis
tracão a diminuicão dessa receita I! 

Um erro não ,justifica outro o, porlanto, isto não póde 
fornecer argumento para favorecer particulares ou emprezas 
estrangeiras com a construccão o concessão das nossas grandes 
estradas do penetração o de defeza nacional, e nem se diga que 
a administração de estradas dessa natureza são alienadas pelos 
governos dos paizes cultos, não, boje na Allemanha, na Belgica, 
na Italia, na Suissa etc., a regra é a administração pelo Estado 
e até a Franca .iã vae adoptando a mesma regra. · . · 

O povo, cu,jos poderes dirigentes ·se confessam incapazes 
para administrar. suas estradas de defeza, é um povo que se 
deprecia voluntnriametite perante as outras nações. · · · 

Felizmente o nosso Governo jámnis fez semelhante con. 
fissüo, o que registro para sua benemerencia c honra . do 
:Brazil. . · · 

.. 
' . 
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Synt.etisnndo: 
O calculo feito demonstra evidentemente que com mais 

tres nnnos haver;\ completo equilíbrio. DepoiR, é preciso 
attendcr a que o desenvolvimento da Central si apresenta, 
por um Indo, deficit, proporciona vantagens o produz rendn 
quo não >'lÚO computadas' quando se allegam esses de(icits. 

O desenvolvimento da estrada, o desenvolvimento dos 
suburbios em toda a extensão por ella percorrida, o que 
produzem? Produzem mais commercio, mais lavoura, mais 
decimas de casas, mais impostos, revertendo tudo em bene
ficio da Naçiío, em beneficio do erario publico, que desen
volvo as suas rendas. 

Faca-se o computo dessa receita produzida pelo desen
volvimento dn estrada, pela facilidade de communicacões e 
pela baratezll. dos transportes, e vor-se-ha que esse deficit é . 
tres vezes coberto. 

Outras considorncões farei em occasião opportuna. (M11ito 
bem; muito bem,) : 

ORDEM DO DIA: ' 

Votncão em 1' discussão do projecto do Senado, n. 17, de 
1912, determinando que os funccionarios publicas, civis ou 
militares, quando passarem â inactividade, niío poderão per
ceber vencimentos maiol'es que os que lhes eram abonados 
quando em effectivo exercício do posto ou cargo cm que hajam 
sido aposentados, jubilados ou reformados. 

Appz·ovado, vne ás Commissões dQ Justiça c Legislncão B 
de Finanças. · 

Votação em discussão unica do veto do prefeito do Dls• 
tricto Federal n. 1, de 1911, á resolução do Conselho Municipal 
que dispensll. o professor Francisco das Chagas Pereira da 
Oliveira da exigencia ·da approvacão de alumnos de sua escola 
para. lhe ser concedida a gratificação do ultimo quinquenniG 
em que exerceu o mngisterio, desde a 'época em que completou 
os 25 annos. 

Rejeitado, vae ser devolvido no Jlrefeito. 
Votncão cm discussão unica do veto do prefeito do Dis

tricto Federnln. 3; de 1912, ú rcsolucão do Conselho Municipal 
que autoriza a desapropriar, por utilidade publica, os prcdios 
con~iguos ao edifício da Escola Normal, de ns. 235 da z•un 1\!n
rechal Florinno Peixoto e 366 da ;rua S. Pedro, necessat•ios aos. 
melhoramentos do mesmo proprio municipal, nbrindo os ore
ditos que pam esse fim forem precisos. 

Approvado, vae ser devolvido. no prefeito. 

REGULAMENTAÇÃO DA EMISSÃO DE CHEQUES 

2' discussão da proposição da Camai!'a dos Deputados n. 9, . 
de 1911, regulando a emissão. de cheques ou ol'Ciens de paga~ 
mento â vista. 
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O Sr. Leopoldo de Bulhões ..:.. Sr. Presidente, o órojecto 
que reguln n omissão e circulncilo do choques foi submet.tido 
á consideração da outra Casu do Congresso, om oul;ubro de 
i 906. Tendo sido de inicinl;ivn do Poder Executivo, foi acompa
nhado de mensagem do Sr. Presidente da Republica o de .umn 
exposição de motivos elo Minisl.ro cln Fazendo, a qno se referi
ram os pareceres elas honrndns Commissões do .Tusl.icn o elo 
Finanças; Approvndo iJm dezembro do :lü10, foi onvindo no 
Senado; cm 1011 obtevo parecer da ·Commissíio elo Justiço. o, 
cm com oco dos to nnno,. dn · Commissilo do Finnncns, entrando 
agora em debato. O tempo decorrido ele 190ü :\'1912, consumido 
no oxamo, nn critica, nas emendas, nus discussões do pro,iocto, 
revela n imjJortnnchi quo o Congresso ligou no nssumpto do 
quo,.ellil se occupn, o inlerosse, o cuidado, o zelo com que o 
estudou, o dese,i o, em fim, de dotar o puiZ"Com um o. bou lei sobre 
o instituto do cheque. 

, A prbposicão n. 9, ora ein debate, si niNecor a nppro-
vncão do Senado o u snncçüo do Sr, Presidente dn Republica, 
virá preencher uma lacuna du nossa Jogislncão commercinl, 
prestar um inestimnvel serviço no commercio e á industria, 
figurar no Indo. da lei de 1908, sobre n lettru do cambio, como 
uma das melhores lois .do paiz. . , 

Posso me eX]lrimir assim, Sr. .Presidente, embora o pro
.iecto primitivo·corra com o mou nome, o a mim tenham i'oito 
referencias peasoaes os Relatores das Commissões a que 
alludi. · 

. Devo confessar, ao Senado quo este pro,iecto não ó du mi
nha lavra: foi elnborndo, sim a podido meu, mas pelo então pre
sidente do Banco do Brazil, cu,iu compotencin, no itssúmpto 
é conhecida . o acat.ncla. I · · . 
· · , ·Refiro-me no eminente brazileiro Dr, Ubaldino do Amaral 

que, .aos servicos ·.iú prestados ú Republica e no. puiz, na, pro
paganda, na Constituinte, na· Prefeitura, no Supremo Tribunal 
Federnl, nesta Cnsn, no . Tribunal· Arbitro.!, quiz accrbscentar 
outros, não menos valiosos, assumindo 11 direcção do nosso pri-
meiro estabelecimento de credito. .. · 

Lamento que .esse illustre cidadão estojo. bojo retirado 
dn vidn publica, quando, nn crise que ntrnvcasnmos, os v.olhos 
republicanos e esjJecinlmente os ·do ·peu alto ·vrlor, deviam 
estar nos. seus ·postos para defender ns · inst.ituiciíes, senão 
para iniciar de .novo a propaganda dn Republica. · 

. Referindo-me no .Dr. Ubnlidno do Amaral, peco permissão 
no Senado pará assignalar os relevantes servicos·que elle pres
tou no Banco do Brazil, especialmente na sua gestão de 1909 
a 1910. . . 

Esses serviços constam· do reliltorio · apresentado pelo di
rector interino Dr, Norbert.o Ferreira, em 1911, 

Os lucros das operações do banco que, em 1907, fornm 
de cinco mil contos, em 1909 e 19!0 elevaram-se a dez mil 
contos. li..s coinpras e vendas de cnmbiaes, em 1907, nttinA'irnm 
a 45 milhões esterlinos; em 1909 nscenderum a 71 niilhões: 
em 1910 a 88 milhões. · :: ',.., . ···-" 

·., 

•.·.~ , . 
.'' .. 

·> • . , . 

, . 
• ' 
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. . . As loUras. descontadas importaram, cm !907, orn HO mil 
contos, em 1fl0fl, em 14fl mil contos e em 1910, em 131 mil 
.contos. .. . 
.. Nas contas correntes garantidas, nota-se o. mesmo movi-
mento ascendente: . . 

Em 1907, entradas ........ ~ ....... ~ .... . 
Em 1000, entradas ............. ~ ....... . 
Em 1010,, entradas ..................... . 

· Nas contas correntes sem juros: 

Em . ·1 007 . ..•.......................... 
Em 1009 .............................. . 
Em 1910 ................... ............ . 

89.000:000$000 
106.000:000$000 
12~.000:000$000 

319.000:000$000 
389.000:000$000 
509·. 000:000$000 

Nas contas correntes com juros, as cifras são as sefl'Uintes :· 

Em 1907 .... ......................... . 
Em 1909 .. ~ .......................... ~ 
Em 1010 ............................ . 

431.000 :000$000 
. 897.000:000$000 
1.018:000:000$000 

o banco, cm i9i0, distribuiu um dividendo de 9 •1• e suas 
accões estavam cotadas ao par. Ainda no anno de 1910, duas 
novas agencias foram creadas, uma no Estado do Rio, outra 
no da Bahia. · . . 

. Uma secção para Pequenos Dilpositos; foi iriaufl'Urada na 
caixa contrai, nil qual foram abertas 1.440 cOiitas. 

A conta corri o Governo, relativa ás nocões subscriptas 
pelo Thesouro, foi liquidada. 

. . Ingente~ esforços empreí;im o Dr. Uhnldinci do Amaral 
pam a Iiquidaciio da conta, .h\ então avultada, do Lloyd Brazi-
leiro. . . . . : , · · . . 
· · ,Suns palavr:ts e informncões .. impressi,onaram em ex

. tremo á. Comri:tissrro de Financas dn Cnrimr:;t· e .contribuíram 
para que o Congresso,, em 1911, approvasse a siia proposta 
para n Iiquidaciío daquella conta. . . . . . . 

Comprehcndendo a impcrtnncia do estabelccimenf.o que 
dirigia e a necessidade de organizar o credito no paiz, o Dr. 
Ubaldino do Amaral pediu e obte.ve que o Governo dirigisse 
uma nroposl.a no Congresso para n emisão das 125 mil acções 
restnnleg, ·isto é, para a integra!iznçüo do capital do Banco, 

·obrigando-se este n abrir pelo monos,. umn agencia na en
pita! de onda Estado. Essa proposta, que attendia a uma neces
sidade inilludivel e inndiavel e crue foi sempre umn viva e 
constante, nspirncão do commorcio .e da industria, dorme ntó 
ho,ie na pasta da Commisüo do .Financns. da Camnrn e ainda 
niio merece,u uma J•eferencia siquer nas mensagens do Po-

. der Executivo. . . . , . . . • . 
O honrado Senador por S., Paulo, ,que; . hn poucos dia.s, 

fe.z .o confronto do,progresso nrgontino .. com o noss.o. em ma
teria politica, manifestou grande surpreza, nssignlilnndo o cros-
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oido numero de eleitores que concorriam ás oloicões em Bue
nos Aires, emquanto, entre nós, nesta Capital, as urnas eram 
abandonadas. · 

i\laior decc,pcüo expcl'imentnrin o honrado Sonndor se 
conl'rontnsc o progresso dns duns 1\epublicns, no Lel.'rcno cco
nomico. 

Não mo proponho a fnzol-o ngo:·n, limitando-mo a regis
lt•m• o progresso, o dcscnvolvimont.o que tom Lido na Republica 
Argentina o credito bancar i o. 

Tenho em müo, Sr. Presidente, o t•olatorio do «Banco de 
r.n Nncion• npt•osentado pelo Sr. Iriondo, seu presidente, ao 
St•. :rosé Maria Rosa, Ministro da Fazenda, e.m fevereiro de 
1011, em que dá o resultado das operncües cm 1909 e 1910 e 
out.ms informncües interessantes rclntivaso no importante cs-
tabeiccimento. A' pag.· 6',· Jô-se: · · 

«EI movimiento banciu·io so ha· hec.ho notar du
rante e! aüo por e! aumento constante de los deposites 

.. y do las oart~ras. Los bancos han extendido su radio 
de ncoion y buscan fuern de Ia capital otro campo para 
sus actividades. La instalacion de. nuevas Sucursales 
disemmndns en Ia amplia extension de la Nacion ha te
nido una influencia eficaz para· la ajuda y fomoto de 
ln produceion nacional, provocando al mismo . tiempo 
el ahorro que afluyq it sus cajus cn forma constante y 
progressiva.,. · 

Em seguida infor.mn que. n taxa do juros, que ora do 
5 "\"c 5 i\2 •J•, olovnra-so n ü 1\2 c 7 •J• na capital o a 7 o 8 •J• 
no interior, mas quo o !Banco, seguindo as tlraxes estabelecidas! 
manteve as taxas mais baixas, niio pcrmittmdo, nem na centra 
nem nas succursacs, que essa taxa excedesse de. 7 •\'. 

A' pag. 8' e para este ponto fumo n liberdade de oh amar 
a attençiio do Senado - accroscentn: 

«EI desenvolvimiento de las sucursales preocupa 
siempro con prefere;neia á este Direotorio, convencido 
de la gran importanoia que revisten en la marcha eco
nomica de! pais y en !e desarrollo dei ·Banco. 
· Los progre&sos nlcanzados en las mismns que.dnn 
clomostrados con las cifras seguientes : 

1909-1910 cartorns. . . . . . 159.000. 000-189.000.000 
1909-1910 depositas. . .. • . 161.000.000-182.000.000 

. Se hnn abierto en o! corrente ailo, una nueva Agen
cia en esta capital, y las sucursales en Ensonada, Tornl!
quist y Viedina, como tambien una dependencia e,Il e! 
Hotel de Immisrantes., . · 

· Passa a tratar das agencias creadns na Capital, parà ser
vir aos bairros populosos afastados do nucleo central e para 
dosconsestionn.r lj''cnixa ml\t.riz do seu 11rande movimento. Diz .. 

• 

I 

i 
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que o pequeno commercio servo-se dessas agencias para seus 
deposites c descontos, o que toem dado um resultado alta-
mente compensador. · 

Essas agencias süo em numero de nove. Parecerá n nós, 
brazileiros, um tanto excessivo este numero, porquanto o Banco 
do Bt·azil, qu(\ funcciona na Capitel do paiz, cidade do um mi
lhão de hubiLnntes, não possue umn só agencia. 

No emtanto, diz o rolatorio: 
«A Directoria do Banco de ln Nacion tem o propo

sito de c.stnbclccor novas agencias.~ 
Em seguida, occupa-se o relatorio com as succursncs, que 

possuem um capital do cem milhões, além de poderem dispõr 
do 50 ·1• dos depositvs para oporacões de descontos. Essas 
succursaes siio em numero de cento o vinte. Parece.rá ao Se
nado .e a nós, brnzile,iros, excessivo. 1\las a directoria do Banco 
Argentino «pensa em augmentar o numero das succursnes na
quelles pontos onde seja necessnrio fomentar o intercambio~. 

Muitas dessas succursacs, Sr. Presidente, funccionam em 
edifícios proprios e outras tratam do construil-os ou adqui
x·il-os. 

A importancia das suas operações, chamo ainda para esta 
ponto a attenciío do Senado, merece estudo o desperta refle
xões. 

O total da carteira do Banco de ln Nnción foi, em 1910, de 
302.000.000 de pesos, a saber: caixa central, 122.000.000; 
succursnes, 188. 000. 000. 

Descontos, 605. 000.000, a' saber: caixa central, 222.000.000; 
succursaes, 383. 000. 000. 

· Vê-se que a massa dos negocias ú mais avultada, o movi
mento ú mais intenso nas succursaes do que na propria caixa 
central. 

Assim se distribuem as succursaes: 
Nit·Capital, 3; alúm de 9 agencias. 
Na Proviucia de Buenos Aires, 48. 
Na Província de Santa Fé, 13. 
Na Provincia de Entre Rios, :12. 
Na Provincin de Corrientes, 9. 
Em Cordoba, 8. 
Em outras, 14 . 
Nos territorios, que tombem te01n succursnes do banco, 13, 

ou um total de :120. 
Examinemos agora o quo se passa no Brazil, com uma po- . 

pulaciío quatro vezes maior que a da Argentina. 
A séde do Banco do Brazil, na Capital, com cinco agencias 

em todo o territorio da Republica: uma em Santos, uma em 
Campos, unm na Bnhin, umn no Pará o outra em Manúos. · 

Cinco agencias para 25 milhões de habitantes, ou cinco 
milhões para cada agencia, ao passo que na Republica Argentina 
ha uma agoncia para cada 50 mil bnbitantcs. · · · 



222 . ANNAES .DO SENADO 

V. Ex. me dosculpnrli esta digr•ossiio. I:In, por•óm, muitti 
rolncão únirc cheques o bancos. 

O pro,iecl.o prim i.iívo ostubolllcin quo os clwquos só pu
dessem ser ânuados conLm bancos, o quu fazia presumi!' n oxis
tonoia desses cstnbolecimontos, pelo monqs om todas us capHaes 
dos Estados. JDmondudo como foi o disposiLivo, estendendo n 
fnculdadopnssivn dos rJho(]uos nos commcrciuntos, mesmo assim 
acredito C]uo a conta do choques scr(l semp,re ostubeleoidn com 
os bancos: Por conseguinte, o dosonvolvimonto do inst.Huto, que 
iratn do cronr n proposiciio, dependerá do nlargumonto do oro
dito lmncnrio. 

Eu disso, Sr.·. Prosidonie, quo u proposicfio vinha proon
ohor umu lacuna dn nosso. logislucão oommoroinl. Com el'J'oiLo, 
o Codigo do Commercio, promulgado om '1850, nenhuma roi'o
renciu l'ez nos cheques. l~ncontramol-n nu lei n. L083, de 22 
de agosto do '1800. 
· Como tí sabido, ost!l lo i foi do rouocão conl,ra os abusos· do 

credito. O seu art. '1", § '10, veda tis companhias o sociedades do 
quulquor natureza, individuas do ·qualquer condição, a omissão 
do notas, bilhoLes, vales, quaesquol' títulos no portador, som uu
Lorizncão logislativu, salvo os mandatos do pagamento, . os 
cheques. 

c Esta disposicüo não comprchondo, todo. via, os ro
cihos c mnndaios no porladot•, passados pam saram pagos 
na incsma praca em vil'Ludo do contas correntes, com
tanto que sejam do quantiu superior a 50$000. Taes re
cibos e mandatos deverão sor apresentados no prazo de 
tres dias, contados das respectivas dntas, sob ponn de 
perder o poriador o direito regressivo contra o pas
sador.» 

O regulamento destn lei, expedido om 17 de novembro de 
· 1860, reproduz . o dispositivo no sou parugrapho unico do 
nrt. 1": 

c A prohibicão de emissão do titulas ao portador não ·. 
compre honde os recibos o maudaios ao poria dor de 
quaniia superior a 50$, pnssados · por banqueiros o 
negociantes de uma pracn, pnrn serem pagos n!L mesmn; 
pracn, os qunos deverão ser apresentados no prazo de 
t.rcs dias, contados das respectivas datas, sob pena de · 
perda de direito regressivo contrn os. passadores.:. 

Continuando os abusos do credito, a emissão illegal do ti
tulas ao .portador, novo dec!•cto foi expedido pura extirpnJ-os, 
a 22 de outubro de 1.864, que exigiu para os cheques no pot·tndor 
os seguintes requisitos: . 

1•, declnraciío do Jogar onde é passado o titulo e data da 
emissão; 

· 2•,· designacüo do banco ou banqueiro do mesmo Jogur a 
quem for dirigido, parn o pa;;amento e com quem o passador 
tenha conta corrente: 

· · s•, ·decl_nraciío por enenso no corpo do titulo da· quantia: 
cujo'pagamento se ordenar, a qual será superior a 50$000; · 

I 
I 
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4•, nssignntum do passador. 
l!'innlmonto, a lei do 15 do novembro de 1893, que voiu dar 

combato à omissUo do apolices de $500, dabentlwes de $200, 
quo cordnm no interior r:om o nome de burrosqut!s, servindo de 
moeda de troco, ·o regular a omissão de dabentures:.... reeditou 
n prohibicr1o da lei ele JSGO, resalvnndo os choques, mas determi
nando ·que os tos não poderiam ser do menos do '100$000. 

· · nodrigo Ocl.nvio, no sou interessante trabalho pura a Con
ferencia Internacional da Haya(Do Cheque-Imprensn Nacional, 
1011), resumo t.udo ·quanto se encontra na legislação brazi

·leirn sobro o instituto do que nos occupamos: · · 
«l", o choque é um instrumento do mandato; 
2", para pagamento do quantia superior a i00$000; 
3", pódo ser omiLLido por qualquer pessoa; 
4', conl~ra qualquer oulm, com quem esteja em re-

lação do oonta corren to: · 
5", devendo ser apresentado no prazo de tres dias, 

sob pona·do perder o pot•tndor o direito regressivo contra 
o passador: . . 

o:·, o é pagavel t\ vista.». 
Ennumerando os requisitos do cheque, segundo as nossas 

'lois, ll''l'lez do Souzn, na sua oxcellcnte obra Titulas ao Portador, 
diz: 1", ó um instrumento de mandato; 2", ·destinado a movi
montar conta corrente; 3", pngavel IÍ vista. A existencia de uma 
conta corrente é indispensavel para legitimar o cheque ao por
tador. 

Vô o Senado que o instituto está entro nós em embryão, 
que são insufficienLissimas as disposições legislativas a elle re-
ferentes. · · 

Urgo dar-lho disciplina adequada, attonta a grande impor
tancia que, dia a dia, adquire nas relações commerciaes, como 
poderoso instrumento yara movimentação de capitaés· e liqui-
dações por oompensacao. · ·· . 

Os codisos italiano, suisso, portuguez, argentino e outros, 
o regulam. Em França, foi ollo regulado pelas leis do 14 de ju
nho ·do 1865, e 19 de fevereiro de 1874; na Inglaterra, pela lei 
de iS de marco de 1882; na Austria, em i90ü, e finalmente na 
Allemnnha, em 1008. · · · · · · ' · , , 

A situaciio da Allemanha, .sob este ponto de vista, era beni 
semelhante á nossa, segundo a descreve Alex. Snickers, na sua 
obrn A Politica do Reiahsbanl~ e·do· Banco ·de Frane.a. · 
'· Gozavam ão pouca· sympathia · do commercio âJJemúo os 
modernos processos de ·pngnnientos-os cheques. ·ns compensn
cões, as tmnsfereucins ('virements). O Banco da•Prussin·o a 
Gamara de· Commercio de Berlim, faziam n propaganda dn
quelles ·processos,· introduzidos e vulgarizados nn .Inglaterra o 
nos ·Estados ·Unidos. ' · · · . . 

Emqunnto o. Cnmnra do Compensaciio do Berlim liquidava 
contas por ·compensnciío, pondera ·Sniokers, nn importnncin de 
3i, 32 e 37 milhares de· marcos em 1003, '1904 e '1005, na 
«Clearing-House), de Londres, essn 'importanoia ·subia n 206, 
215, 251·· milhares e n 277 ... 288, e 394 milhares, nli·«Cleafina:-. 
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House,, <!e Nova York. Isto explica-se, continúa Snickers, pela 
falta ou insufl'iciencia de disposições legaes sobre o chequo e 
pela rotina commercial. 

Ouçamol-o: 
4usqu'au début de l'année 1908, I'AIIemagno n'avait 

pas de loi sur los ch/Jques; ceux-ci n'étaient mention- · 
nés qu'incidemment dans la !llgislation qui lcs afl'ran
chissait du droit de timbre. Pour le m8me motif, ils 
n'avaient pas do forme determinúe et pouvaiont ôtre 
présentés au remboursement nu gré du propriétaire. 
L'absence de prescriptions légales entravait l'extension 
de ce modo de róglement. C'est ainsi·que parl'ois les chó- • 
ques circulaient de longues semaines, beaucoup de com
rnerçants préfórant s'en débarrnsser en les remettant 11 
des crúanciers plutõt que d'accomplir l~:~s, formalités du 
remboursomenb. · · · 

(Alex. Snickers - «La Reichsbancks et La Banque de 
" ]!'rance - Leur Po!Hique) ». 

A lei allemã, de H de marco de 1908, abandonou a trndi
cíío fro.nceza, para adoptar o systema ingloz, só admittindo a 
emissão do cheques contra banqueiros. Accoitou o instituto do 
cruzamento e creou o cheque para compensacíío. No seu art. 14, 
tratll desta nova especie de cheques e nos seguintes termos: 

«0 passador, assim como qualquer portador do um 
cheque, póde, inserindo sobre o verso a seguinte mencíío 
transversal - só· por compensação - prohibir que o 
cheque, seja pago em dinheiro. O sacado niio póde então 
1iqu1dar o cheque siniio por compensaciio. A compensa
cão vale como pagamento no sentido da lei. Essa. clausula 
não póde ser retirada o a transgressão della torna o sa
cado ).'Cspon~aveJ, pelo pre,iuizo decorrido.~ .. (Rodrigo 
Octav10, pagmn ~:..) · 

O prazo, dentro do quo.I o cheque devo sor apt•escntado ao 
sacado, é de 10 dias, tanto para os cheques emittidos para serem 
pagos na mesma praca, como em praca diversa, no passo que 
outras legislações fixam os prazos de cinco e oito dias, confor-
me o lagar do pagamento. · 

A lei frnnccza de 1865, assim define o cheque: «é escripto 
que sob fórmn de mandato de pagamento serve ao sacador para 
effectunr a retirada, cm seu proveito ou de um terceiro, de 
todo ou parte dos fundos lançados a credito de sua conta pelo 
sacado e disponíveis,, 

O cheque, ensinam Lyon Cnon e ltenault, a)>rescnta antt
logia com n letm de cambio, mas tl um instrumento ... do pa
gamento e não, como o. letra, um instrumento de credito. 
Não é necessat·inmente commercial. . · 

Segundo n natureza do. obrigncilo ·a que se liga, confir
ma V. Saverot (Dic. do Commereio e . da Industria,-. Ives 
Guyot), o. cheque é civil ou commeroinl. Deve ser o.ssignado 
pelo sacador e mencionar n sommn . a pagar; trazer a data 

!· 
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por extenso: iles.íg!Jar. o Jogat• onde •l cmilt.ido o ondo dovo ser 
pago; é pagavcl lt vJstn. .Pódo SIJI' no pot·Lador, nomiuniivo 
O!J á o~dem. Deve ser apresentado ao !mondo no pruzo uo 
1:mco dtus, Sll dcvu ser• pago no mcsrno. logut· em ctuo foi 
omitLido c· cm oito tlin~ si J'~i omitLi.do em.um lognt• pnt•n sm• 
pugo em ou.l.r·.o. O cheque mtm·nacwtwl '' r·oguludo pela lei 
do 187-l, quet• sacado do l;'rnncn sobt•c o cstmugciro, quer do 
'éstt•angcit•o solm: n Pt·ancn, o que importa dorogacíio da rc
gr·a - locu.v rcrrit actmn - observa Snvo!'ot. 

O sacarlo deve t~r. ;i disposição Jo sncadoJ·, provisão 
~uffíoíoulc de fundes. A. ,íut•isprudencin fruncer.n tem firmado a 

· tlf?U}t•imt de que o portador do cheque é propriotario du pro-
VI~n.o~ · · · 

~gn cfJ'el, · lo· J,il•eur qui a. l'nif. provision a co~s,;, 
ip~o-l'acto, d'ctru debitem· principal du chêquo: ii 
u'e~l. plus ctu'uu simple garanL du tiré, ot. cotl:u ol.lliga
l.ion do gamntio cst suoordinóo à l'acc.omplisscmeul; 
JlUt.' lu 110rLeu1' do toutes los formalitós lcgalcs: pr·oscn..: 
l.ltl.ion du chí•que duns JrJ~ li ou 8 .iourR, proL•lt; no
W'iention cl; eilttl.ion on payemont. du l.i!'Clll.' daus ln 
quinr.aine. Ln nogligonce du pol'tcm· produil. Utl uffeL 
nnnlogue nu puycmont, mais ii n'en t·csto pns moins· IJI'O
pt•iuluirc dt• ln. proVÍ$ÍOn, et. a oe t.ilre pout. tou,iOlH'H 
. ltt rcvondiquet•, pnr cll'emr,Je-,' 1con Lre lu ra.illi'lc du: 
tir6,, 

:o\:o que Mal.lo de JUr, accrescenln 'l'ouznud (Dcs a((f!!s 
'dd, CommC'I'ce) : 

eLe r./bijqnc c'cst tle l'ar11•mt. C'cst vu l!f{ct mw 
valatw. rlo sa natltl'C, Jlal/ablr. á, Jn~asrmtation,. ct c.~
.vcnticllcmrmt l1asee su.1· '//.na Jl1'Wiisi011· p1•riala.blt:: •!v 
cl!i:qlla a11. }Jm•tcm• ,cst .a.1.~imilable rm billet de ballft'll" 
~t dcvicn.t la m•oprir!M cln po1•taur arMsiMt qu'il l'a 
1'Cçlt, :t 

Loroy Bcnuliou, nooentunndo n J'unccão oooniOmica di:J 
e !toque, diz: 

eLe c/u)lf!W cn lu.i-mrJma n'est 21as 1m. ·instru.m.mr! 
cle crcd'it; a'e,,t u.n mouen de )l01temcut. n c.1t, cl'aillan·rs, 
trés u.tila; ·il simpl'ific les pauamants: il épa1'flrw l'n
sa"e de la 1nonnaic... Cctte.· 11conom'ie tlc la montutic 
7Jet•mct d'auoir mr capitawc Pl'oduati(s ·rr.n slti'C1lOit: ~qui
valant á la .wm.me de la monnaia econom:isée. ~ 

. ;\: Inglnterr•n ,; . li l:9rra. clnssil!n do choqun,. on.d~ cite· rio• 
mmil toda n ot•gamzncuo do rJredrLo c tom utttngJd):l no mn
ximo grúo d~ aporfoicoamont.o. A lo i drJ 1882 . o dot'in•J · -
lol.t•n do .cambio, ú vistn, sncndn cont::a ~~nquelro. Ello suP: 
Jl•io a pt·ovisi\0 do fundos, e n. emlss11o 1o1tn sem olltl, de ma 
·r.;,· I) punida com n~ ponns ·do estelljonnt? .. Devo. ser npl'o
sontlld•' om :2.i •>u .\8 Jrm•as,. segundo u •Jmttl.tdo sobro n mys
mll prnca ·ou sobt'C umn outra nrnca. O ohoquo cruzado, ~~to 

, •• ,. m !ll 
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é, nLrnvessndo por duns linhns pur.nllolns, só pód,c RCI' pago 
a urn banco o, si ·onl.r·B ns linhns menciona-se o nome do 
Hanoo, .só ·it osLo Jlotlel'ú sm· pago, E' o oru~urnonl.o geral e 
ospo~iul • . · 

No ·cuso.fie nf10 ser• pngo, o port11dor deve nvisnr o snca
r/or· " os enclossrir!l.os, drJUh•o de ;!I, lror•ns, sob porra .do por•dot• 
a aociio r•ogr•ossivu rlonl.r•rr ullos. 

Mncluod ·onsiua quo o clwquu subsl.il.uu u hilhol.o uu buncu 
na r:iJ'r:uluciío, mus quu nün oquivulum um rw.uutt•o, Jlur·quc ha 
muitos casos om quo ns uoLus circulurn u o chcquo nuo, O sys
l.crnn dos clroquos niío sulmLituo u numot•ru•lo na mesrnn ex-
tensão dus noLus de banco. · · 

/1. Ausl.r•in n a Suissrr usl.omlul'ltrn a regulnmontuciio tio 
oiHJlfUO nl.é ÚB cuixaB ucouomicuM poBLnos. Jnm outi'Il occn-

. · ~iiío oxumium•urno8, o~l.u inl.ot•osMnnl.iMaimo . n~sumpl,o. Nual.u 
lllflll]lliii.O IJU!Il[ll'O IIPUllll~ O ciOVIll' do ,jusl,jficn.!' O ITIOU VOI.O 
li l'nVOL' da tJI'OPOSÍI)ÜO O de dar UIJ l:iflliiLdO 118 l'IIZÚCS JlOI' IJUIJ, 
l.cuuu ussigundo o rn·o,iocl.o lll'imiLivo, ncorJito Lodus tl.il onlfm
tlns ria Cnmru•n, ·que, uru alguns .ponlos, lll'ol'undumunLu o nl-
l.orrun. . 

J!'oil.ns osl.as uousidcl'llciios got•uos, nnnlysnuo ·niudtt quo 
llOI'I'Ullfli.OJ'ittllliJili.O O OOIIflUÍi.O ,ÍUl'idico do chU((UC IJ LlrJHUJ'ipi.IL 
11 s11n. J'uul•cão ooonomion, poço Pl.ll'missiío tlll Suumlo pa1•a 
oni.I•at' un tl\'ll'uoiaciío dtr pr•oposicii.o rJoul'ronl.nntlo~rt com u 
proJecto primiLivo. . · . . · . 

'.mstu \H'o.ictito roi muito esl.utlndo un Gruntu•u,. pullts Com
missões do Jusl.ica o do .~'iuancns. BnstJU'IÍ t•ooot·uar rruu BOUH 
t•olal.ot•os J'orllln .Jusl.iniuno Sorpa o Bnrbosu. Limu, ]Jill'll so 
ter• a corloZt\ do murito o do brrlhnnl.ismo dos (Hil'Ctlflt'es. 

As emendas fm•nm mrnrorosns, modil'icnrnm n J'oiciio do 
pro,jocl.o o, om nlguns JlonLos, ~amo .ln disse, 11 nUoruciio foi 
l~t·ofundn. Mas o · prop1•io nulot• do pt•oJocto t•oconhocu que 
ess:~s enwndas fornm muito bem · l'undamonl.ndtts, 'illBJJi!'ndns 
por tloul.rintls libornes, oonsngrnrlas nas, IugisltiCÕos .. do na
cõos tl1l grande cuiLm·a ,jur•itliou, susLonLndus J}Ot' .flonnncroitt
list:as· nolavois. Examinornol-us. 

O chequo é ordem do pngamertLo ti visl.n, estnliolooc u 
nrL. t• do pro.i coto. · · 

Eilt.ll clausula-ti vista-foi mantida poln pt•oposicão c 
até repelida no ·sou nrL. 10. . 

Com offoito, o choque ó uni Litulo uujo \lngnmonl.o oiio 
póde ser deferido, devo sor immodiato. A ooncossiio de um 
prazo qualquer pnm o pagamento do cheque niLot•n llOinploLa
mente a sun naturezn. Do ordorn de .pngnmcnto l.ransl'ot;mnr
se-ha em titulo de credito, cujos. Jlet•igos .ià conlteoomos .. 

. . Não obstante,. Sr. Pr•esidontc, devo dizer que os Codigos 
itallano e porlugucz ainda ndmillom o choque n Jlrnr.o c i\lnr
no~o (Das Letras, Livrnncns e Cheques), apoiado cm Supino 
e Vidari, o ·defende, . . . . .. :_. : 
· . «O,rderri de PnS'llmonto sacndn contrn bnncos, sobro.,:~alilo 
disporuveh. . . . .. : .. ::·.'c ...... 

I .• ~I 'I~! 
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· . A: ·Camarn emendo).!, estendendo n . .J'aauldnde. passiva do 
uhoquo aos eomuwrciantes, .lendo cm vista as disposições dos 
Codigos ·suisso c ilalinno, as leis J'!•uncezas de 1865 o 1874, o 
considor·undo, nl i1ís mui/. o IJorn, que .iú os commercinnlcs go
zavam drJstiJ rlit•oil.o, htt mnis dn meio scculo, entre nós. 

· Em ver. de «saldo disponivol», tl Gamara cstabclecou-
«fundo disponivel». · ·· · 

A Commissão tl•l ;Jusl.icu dn Gamara fll'CCisou c complalou 
o pensamento do pt•o.iceto. Com cl'feito,. uru fl'ogucz de uma 
·rmsn iJomtWJI'cinl ou bnnca,.ia póde riJLimr, por meio do che
ques; fundos quu lunhn nosso esl.nbelocimento, em. virtude do 
salrlos do contn eOI'I'onJ.o do movim'ento, do saldos do ·contas 
IJOI'J'Imles uontrncl.uaes, ou provenientes dn abertura .de um 
credito. • · · · · ·· · 

O ar·l .. :!-" .diz «quo o nhequc deve ser da lado c assignado 
poJo sacador {)0111 a indicnciio do Jogar onue ó feito~. . . 

O pt•o,ícel.o primitivo límilavn-so a d:u· estes .cat·acleris
Licos do ohe!JUO, o o RelnJ.m· da Comrnissão, impugnando a 
emenda. que cmJIIIIJI'ava w discl'iminavn outros enractcristicos 
do insW.ul.o, ·dissfJ no seu parecer: · 

.. 

«0 JH'OJocl.o não eogilou de um W.ulo cerníoente
. muute fot·rnnl•, p;wa empregar· a expressão de· Supino 
.(n. !l!JO, pag. 3!H), isto ó; de üm titulo somelhnnlc .. li 
Jotl.ra 1le cambio uom «uma fórma precisamente ·deter
minada,, devendo rosu!Lot• da simples omissão de qual
quer requisito a nullidade da ot•dcm, como consequen-
oia do seu l'igor cnmbinrio. . 

Anl.cs parece quo cnl.rou .no plano do seu autor· .. re
gular a omissão c eirculnção do um instituto ·que es
J.avn . nos nossos hnbiios, dando-lho foição· que' tem na 
maior part.o. elos pair.es americanos o europeus, notada-

. monl.u a Franca, a Itnlia, a Hespanha, ·Portugal, a Ar
gentina, o Chile e. a Amerit:a do Norte.»-(Justiniano 

. Serpa, parecer n. ·1.76,. HHO, pag. 6),» · 

Apor-ar da ·it;trpugnacão 'do ·nclatot, a Oamaz:a insis.ti~ em 
sua emenda, o JOI ella approvada, fwando assim redtgido o 
art. 2•: · 

.o cheque deve conter: 
n) n' denominaçúo-ohequo.,-ou outi•a equivalente, 

si fõr escripto em lingun estrangeira; ·· 
· .. b)- indioácão eni cifra, c por extenso, da somma a 
pagar· .. · ' · · ·· · · · 

c) dntn, oompt•ehendendo o logar; dia, mez o anno 
da emissão, sendo o din o mez por extenso; · 

· d) assignatura do emíttente; . 
c} nome dn firmn social ou pesson que deve pagar; 

· f) indicnciio do lognr ondo o pngnmonto deve ser 
feito. · . . • 

Nr. falta do indicucão do losnr da emissuo, pt•esu
me-se que· n ordem foi pnssndn no lagar o11de tem 'e 
ser paga, 
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Nada mónos ilo seis !•cqui~itus cspeoiflolulós iui. lei. Pcr
gunl.a-~~: a omi~slio do um do~ses l'oquisiLo~ itnporLat•ú.. n tmJ.. 
lidudo do l.iLulo 'I· · 

ficspomlo ;r, Sut•pn, llului.Oi' lln. Commissiio, !Jill Ulll clis
IJUl'~O ua Ctm111t'n·: cl<Mtt questão .flout•il. a't. npreci·ncilo elo in
terpreto, coul'omw a uuLtu:eza o n extensão dtt omisaito,) 

Al't. n·. (Lu) : 
' «Ú oho((UO pudtJ ~lll.' ao ilOl'LIIlÍOL', uomilUttiVo OU ti. 

ordotn.» l'oi mnnLi•.lo, Niio se cogitou do ohoquo mi:'tlo, 
que ~lat•nooo diz sot~ purmittido nn InglntrJt't'u. 

ArL. t..n • 
l•'ixn os pt'n?.os do lt•es n suis tlins pnt'lt o uhcquo o 

n pt•oposicüo ampliou-os pnt•n cinco u oito dlus. 
Considerando I]Uil ossos siio os pt•nzos da loi 

.l't•unccza n 11\ltJ ultimnmonLo l'm·um udo)Jtndog pelo Go
liigo 8uisso ll polus t'csolucücs do Congt•c,•so d11 Bt•u
xcllns. entendeu n Camm•n d•wm• modil'icat• o tliRposi
l.ivo, rejeitado, poi.•l)m, a mncudtt, inspil'l\dll pelo Codigo . 
Porluguc?., que estabelecia pt•nzos de oito 11. quinze tllns.:. 

. ' At•i .. 5." Niio foi modificado. '.l'ral.n do caso. •lo portador 
"·11ão UPI'Ilsrml.nr o ehcque 110 prazo legal ou niio lH'OLllsl.ul-o pot' 

faUo. de pog;uM.nlo. · · . 
. Arl .. ti.• }'oi modificado ligoit•nmcnl.e, npeuas no J'innl. Es-

.tabelccia: altlm da multa de 10 o/o os ,juros tht mót•u contra o 
emittcntc de cheque sem dntu ou com data fttlsa ou que pro
curasse frustr:u• 0 paga111cn1.o Ol'(lcnndo. Fomm suppt•itnldas 
as palavras- os ,Juros de mórn.· 

Al'L. 7." (LV) : 
«<ncorre nns pen:1s rio cslollionato· nquollc que 

cmittir cheque sem lll'OVisão de fundou · 
Enf.cndcu a Cnmnl'n que o facto podia dar-se sem .;olu, 

•que :neste caso n pena não devia cxcedet' do uma. mull.n da 
IO '%~ Dada n má fê, pl'ovnda n exisLcncia do crime do csl.ollio-
1!ato, cntíic npplicar-sc-llin a. pena. . · . 

Arl .. S." <0 llencficiario adquire a nrovisão tlo fundos desde 
.a ,ao: ta. ilo chcque.~ 

Yê-sc que projecto consagrayn n uouf.t·ina fl'nncczn. O 
:porl.ndor do cl1oquo é o proprictnrio da Pl'ovisão, n cmi~siio 
(dO ooCheCJUC importa ·cei\SÜO, transfcrencia da pi'OVÍSÍIO dO SI
, cador ']larn. o port.ndor ·da ol'dcm de pagamento. 

:Esta dout1'inn, 'como disse, é muito combatida pelos com
mercia!istas jtlilinno~. que, :pnrece,. muita· influencia exerceram 
.. sobre.as·Commissõcs ·dn 'Cnmara. 

'Foi .modificado o dispositivo, que ficou assim redigido: 
. · ·<0 .benol'icitu;io ··adquire d·ireito a ser pnr;o pela 

provisão.dc fumlos existentes cm podet• do sacndo desde 
a da La uo chcCJtlfJ ;o. · · . · . 

i 
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Art, 0;" E' o 15 da proposir;ão. São npplicavcis no che
que os disposHivos rln lei de 100B, sobre letras do cnmbio 
otn. . ' 
• AJot. ··lO. E' o ·J.\ dn proposiciío, que isenta o ehcquo do 
Hnpost.o do sello. · · 

Arl .. H. «O visf.o, cnJ•imho drJ mn1·rm do snccn(IOr, asse
gura no ehcqw, n prioJ•idnlln soll1•r. otJI,i•os do mesmo sacador·~ 
l~oi climinndo. I · 

A1•1 .. ·1.2. E' o H da·p,•oposi~liO. Vndn ennccssão lln pm-
7.0 nn.t'/1. pngnrncnto do ehe(Jue. 

ArL . .,:J, W o H" ria PI'Oposicão. •r,·nl.n 1lo chcqno mutí
lnrlo ou pnl'l.illo, bDI't•ndo ou fJ/Oomlndo pm·n eu,io pngnmr:nlo 
o snu~f1o poder(, .roedir gnl'anlín. , 

l• mnlmcnlo, o 111'1 .. ·I" do pro.íecl.o ndoptn o chcqun c:m
~nclo inplcz. A Jli'Oposici•o o ILCileiLou u ainda foi adinnl.e. 
l'rJI'Jnil.tlll 11 fJI'Our;iio dn uma Citma/'n de Componsnnão pnra o·· 
cluwni.I'O rios choques, do. que o PI'O.icclo não cogil.avá. 

Arl .. ·15. ~o rceebimento do cheque dns mfios elo pns
sadoi' ou endossante 'iinporta fJagnmento de seu debito ... :. 

Poi oliminuelo o nito poelin (ioixnl' de flfll', desde que foi mo
cllfieado o arl .. 8" soht•rJ 11 pt•oprioeladc da pi•ovisão. 

O chequrJ nüo. ,; cmiLLido pro .volnto mas P1'0 .wlvendo.· 
As I'elncues ,iul'idicns ·~nl.rc n emitteil.e e o fiOJ•tnclOI' só sr, ex
t.inguom eom a l'fllili~nr;ão dn IHignmcnto, fJ nsl.e deponde do 
mnnprirnonl.o dn Ol'(lcrll pelo sncndo, ohservn .,T. Sorpn, ostri
bndo cm Ramella. 

O .pO/'I.adoi'. niio p6elfJ eongil• o snendo a pngm·-lhe o chc
fii.Wi não l.om nc~•iio conl.m o sncnrJo, doutrina InglrJz ele Souza. 

Os nf'l.s .. 16 c '17 t.mLnrn dn fll'Ofoi'Cncin. no cnso ele apre
snnl.aciio do muil.os r:hcques, eom n mesmo. dnl.a, ou datns dif-
1'emntcs, mas cu,itt impo!'Lnncin oxcedn a provisão de fundos. 

As rcgrns esLabelecidas nesses artigos r,sl.ão nos arts !l" 
c 10 da PI'Oposiciio com nlgumns modificncõcs. 

St• Presidente, ns Commissões de Justiça e de Finanr.ns, 
do Sonndo, concluirnm por acceitar a proposição; mas a co·m
missiio de Justiça lemllrou quatro ou ·cinco emendas expli
cativas .ou de l'Cdacciío e apenas uma modificando o prnzo de 
oil.o dias pnrn 15. A Commtssão de Finanças pediu venin :i rlo 
.Jusl.iça pnra propor a re,icição dessas emendas, afim de que 
o Jlr•o.iect.o sc.ia logo convertido em. lei. 

Vou terminar, St·. Presidente. O assumpto é arido e pn
r~co qno niio interessa muito o Senado ... \'ejo as hnncadas 
vnsins. . 

O Sn. GEsmioso MAnQ:tr.s - Não póde deixar de interes
sar altcnto ;í sun elevada importnncin. 

O Sn. LJ!oror.uo Oll BULl!õES - :Não posso. porém, dei."l:ar 
de t.omm· cm consideracão os top icos do parecet• da. Com
missiio do Justicn o do da Comm issrw de Financas, rererente:; 
ú. poli ticn fina!Íceirn cln Repulllicn. Os Srs. Barbosa Lim:J. e 
.Tust.ininno So!•pu, quo J'ornm os Relatows do projecto, nn Cn
mnra dos St•s. Depul.ndos, eonsidcrat·nm-no como o complemento 
do ·ptnno finnncoiro que sr, \'t1m. pondo oJm. ext'cuc:to .desde 
1889 •. De !'acto; assim. é. A expos1cao de motll'os o conftrm:~ •. · 
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O Govei'Jlo do rrue l'iz pnrl.o .r•ousava, :Sr. Prosidonl.u que, 
tendo ü .S1•, J'r·udenlu rio Mornos l'ochndo o (lrJI'iodo t'IJvofuolo
nnrio n de governo milil.nt•, pura nlH'ii' novo pol'iodo do rJHr., 
do governo civil rJ de cxccucüo do J•cglmen conaLil.uolonal; 
rrue, Lendo o Si•, Cillil[loa Sn/los rusl.tllil'Hrio noMao IJL'mlil,o, po
diamos HOguindo a 1/IOfl/niL Ol'fiHtl.tll)fiO, flUI' f'IIH!/:-108, DOUI RBI:W
rllliCll e fil.•mozn, lllli'n a LIOIIVnr•siio do rmpul-moodn '' uxl.iucllito 
rio Clli'BO for·cmlo. 'J'ndo uns Jnvnvn. n Ci'Ui' fJlliJ isso lll'll J>OSHivel. 
O pniz,cnnaarlo rio lnl.aH oHim•oia o ii•ril.nul.us vnll.n.vn s11n nl.l.onciiu 
IJ Sl/il antivirlarlu pill'lt OH IIHJiiiOI'/1/rlfJIII.os llllli.Oi'fr.IUH O (llli'll BOI/ 
progresso: Oswnldo Ci·uz H/111/JUVn o ltfo du ;runüli•o;. llio Hi.'II/1-
'Jo davn-11os o pai.I'iiiHHiio do Am•o: eonsid'ilin~Hfl n poi'l.u do 

.Hio rio .fa11eii'o : u i'ôdo riu lluhns i'et'i'OttH tlilulniru-so : 
crcsoiit o otlilliiHJI'lliO : 11/l!:lllOIII.nvarn~so ns i'ondna publirmH; 
Jiquidnvnm-so as velhas llfJtlllmwins da Sorouubnnn, lin Orísl.o 
do nlinns rJ do Banco du llopuhllrJII que rmgou, i'enl n i.'r!nl, 

·toda a 81111 gi•nndo divida do ·120.1JOO:OOO$ rio iiiSci'ipcõus. 
O cambio cvolu iu do I~ n. 18 !:I'IHiunhnrml.o. A col.nclio 

dos no~so~. l.il.ulos no o:doi'iOi' nf.l.ingiu rJ oxcodcu o plli', llli'll 
ual.urnl que o Oo,·er/lo api'Oveil.nHso ossa .lmlla sil.unciío pnm 
dnJ• um passo decisivo 110 senl.ido da cniiVol'silo do nwln rJii'· 
llt!lnnt.o ....,.. . a rol'm'illtl finnllr.rJil'll POi' mwrJIIonulu, o rJot•on
mcnl.o dc~so odil'icio, rJn.ias hnsoH l.inluun sido illiiCilfins pm• 
Prudente drJ ~!OI'IlflS o Bm·llnt•r.lillo do CnmnoR .o qurJ flnmpo~ 
)';alie~ c .Tnaquun i\hn'i.inho souboi'lllll Jevnnl.m.·. 

O que fizemos então 'I Ct•oou-Mo o llanco do DPazil noH 
moldes rlrl 11111 banco nacional, pm•a. l'Ogultn• n rlii.'iltilaçlio tJ oH 
cmnhios osf.J'IlliS'•Jiros : nmol'l.iwu~so n ompi'HRLimo dn 'ilill8, 
ouro, ·o umnparl.c do nmpi•osl.imo do 18ü7, papol, nllivinmlo-sn 
assim o orçamllnf.o: nul.oPizou-so a emissão da prnl.n rJ o ~ ro
oolllimento das nol.ns do mn, dous e ci11co mil i'éís, f.lomo
oando. por conseguinte, o sanemncnf.o Lln cit·culncilo; expediu
se ·o rlrlorcl.o mJf.oriznnclo o Banco do Ht•n?.il 11 'rcochcr ouPo o 
a emit.Lir nal.ns convcrsiveis no ptn•; f11z~s•J unJtt mensagem no 
Congros~o pedindo n rcgulnmontacão' do olwqi.to o· outOI•i?.néfio 
parn n croncão. de umn Cam~rtt do COil]iJCnsncilo. . • · 

E~sas med1das reparou t.1rnm bencfwamento no eldm'iOI', 
consolidando o nosso credito, o o Sr .. Lo Roy Bcnulillll, quo 
ncompnnhn, oom sympntllin, os nossos ncgocios o· quo rogist,J•n,· 
com interesso e snLisfncão o nosso progt•osso. nnnuncion . quo 
o Brn?.'il dr1 1010 n 1912. estaria com o Slltl problema monol.nrio 
resolvido, o ·seu papel convorl.ido no par, dando ·assim um 
~:rnnde exemplo ao mundo cívilizndo do um resm•gímonlo 
fimmoeíro sem igunl ( 1 ) ... 

· (:!.) L'exomple riu Brési! cst,. singuliéremcnt t.opiquo o~ 
honorern grnndemont ln presJdenoe de 11!. Campos Snll.cs, qm 
a. eu J'IU:iciutive de ool.te .poli't.iquo financiére répnrnt.J•Jce. l~n 
réduisnnt. de moins âe 13 p. 100, du 31 nout a.u 30 .iuin 1901, · 
lo total d~ billots en circulnl~ion, soít de 789.3M.OOO litil réís 
á 1!88.608.000, ii u obl.onu uao n<prisA du chnuge do plus de 
100 p, 100, soiL de ri pence i\ plus de ·10 pence I e mil réis. Ce rtl
sultaL si rémurquuble est du, potl!' la grande partie, t\ Jarédu-
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: · A_pt•ophpoin do granrhJ. uconomistn nfio so rualiwu. E'. que 
~!J.Il nu1! polim l!l'IJVOI' <(uo ~~· d\lrnourncin, ncHLa {11\t'l,o da Arno
r r cu, rmu po l'llllttn rt eonf.mtudado na ndrn imstraçfio nem 
mu~mu nu~ t(ue~Wos !lsLmuhns Íl polil.icu u quu Liio d~ perl.o 
l!lli.IJll(fom COII) OH rnnrs Clll'OS interesses do prosonLo e . do 
:1 u l,w·o do JllliZ, 
1 

. ,~:~r·. J•r·nsidonl.e, ao roL i 1'111'-me da l.t•iliuun, mo perm!ttirá 
I. J;x, lliiidn ((IIIJ n11 l'oeordo n pht•nsu de um l'ept•osuutaute do 
nor•Lc, que l'?i MjniHi.l'o .dn Fnz1:ndn <J que é um sabedor em 
llOIIHUH 1lu fuHI.orw. pnl.l'rn, 

Jns<H·ovou S. Ex. : 
cA loi Cfpe ÍtbO!il' O ,fllll'~O fO!'I)~do J'igUI'nf'IÍ. llO fadO da lei 

i.hJ ·I. a do lflltlO, quo .nholt11 a esfJt•avidiio,, . .. . 
Do intoh·o ncci\rdo. A escravidão e o pnpol~molldli silo 

rluns enlnmidndos quo so implunl.nl'nm no B1•nzil nnl.os dn pro-
llllunnciío dn nossa indopondencia. . . 
· Const.il.uidll n nncionnlídude, n soluçiio dosl.os dous grandes 

Tll'obfurnns so irnpoz aos nossos govot'llos, dosai'Jundo a compc~ 
I.IJlwirt dos nossos mnior.·os ostadisl.ns. · 

~l.'r•nvndn n lut.n conl.rn ossos ~ous males, os golpes se suc
nndllrnm. Em 182!1, o MinisLI'o Calmon põe em exocuciio a lei 
fllliJ rnnndou llrtuidllr o BanrJo do Brnzil, suspendor ns suns 
IJITdssõos, j(t inrJilfiVIli'RivniR rlesrln 182·1, nssumh• n responsa-
llilidnrlu das umissõos l'eif.as o cuidar <lo seu ·resgate, . . · 

Nn I'Oilfllll:ill, t•.m 1831. Ff!i,iô suspr.nrln o LJ•nl'ico de escra
vos rJ em ·1833 o Hl35 pruv€1 Hohre o resgate do pnpel-moedn, 
Nn ~IJgundo i•flinrulo, orn 181,!i,. Alvr1s Br·anec-d{t novas pcovi-

ul.iort dos billots eu oirculaf.ion, aocomplit:l graduellrJment. nvec 
uno infnssable péi·sovr..rancc ct m:ilgré dcs crises diverses,dtt
mnt l.rois nnn1íes consocul,ivcs, mais pnrallelemcnt nussi a 
l'nmolllorution du budgot ct (L la constitution ét'un · fdilds a 
Lomll'Os, qui assuro pendant un certain tempR lo pnyement en 
ospllcos dos inLél'~Ls .rio la dof,te ex;lóricure .. En.t•estnnt. depu is 
lor.s fidllle 11 cotto Jigne d11 conduite, lo Brésil a óbtenue tes ré
sullnl.s los phts rémnrqunblos; lo ,iuillet. íOm; lo chnnge bré
silion esl. 11 1!1 % pence, cont.re. 5 en 1898, 7 rm 1899 et 10 en 
i !lO!. T.o pnh· étnnt. 27; "i! e.Yt á pré.mmer qu.e l'on ponrrait IJJ 
tll'l'riJm• tlan.Y fJILelques années, vers HliO ou 1912. · · 

011 ,qerait l'c;cemple Je plns ,qai~i,,sa1fl de ré!épe'/!lent qu'ait 
errVOI'fl IJU. !e montle wtvilMé, et 11 nura été obtenu p!Ü' les 
moyens los plus simples, le retrait de la monnaie antérieure 
surnhonrlnnl.e, snns nutres mesures gouvernnineiltnlés. II fnu
dJ•n touLil fois, pour consolidar celta siltiation· .et évitel' de 
nouvoi!IJS _crises; quo lo gouvernomént brésilien; :mssi bien 
r1elui des Etnts que celui de ln Federntion. vleille á l'érjuitibre 
.dos budgct.s el M developpo pus avec exngeraUoil les entre
]lrises rio lt•avnux publics.:. . . · . . · 
· . · Tram de la Science des Finances = sepliéme édition pll'

gina 780 -- 1906, 
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rlunoln~ Tllll'll o J'u~~III.IJ !.lu pllJJtJI•IIIIJIJiiu, :m111 Hltiflo IGU~IJbln 'ílo 
Qrrull'rl~ 1.01'1111 IJ/'IIJIJI,Iv,u 11 tiU~~IICOo til! l.r•uJ'il:u 1.1 ''III :IHI\:1 " 
VI~IJI!IIt.iu uu ll.lliltll'llir~· 1'1111d11 1.1 IIIIIOI'i~ll u HIIIIUII tiiJ lii'II~ÍIH'I'u .. 

Y.UI' IJIIII~tll•~ liiiiiVI!I'~lVIII~ I! 11 I'U~,;IIi.lll' li /111/Hii•llllliltlll •. 11)(11 
!IH71. '·' Vi~IJ/.111111! 1J11 lllll•ill'llllllil •'IJIIII!Ii!I.IIU 11 11/.11'11 t.I!J .ltliiV.nlilll 
Iii! l)llliii'IIY. 1.! 1.11! .l•'nl,j!'t, llli'uliMIIII•IIIt•1 lli!Fifill 1\lllll!llo IIFi III'ÍFII'I'i 
1!1• 1Hõ7, IHfJII 11 IHII.\, 11 11 lflli!l'l';, tlll 1 1 111'11MIIII~'• f,illllillll tii!Fi= 
/,l'llldú lllilll[tll!fll!lli!lll,tl 11 fl/11'11. dll \II~I!OIIIitl till itllhtll'llh,\', ./1]111 
!I ~Htl, IJnl.i!/Nii! liiJt!l'ill (IFi fit!MI~IH\III'IIJFil. l!ll IIIIWI\11 111111111 ./111'1111" 
I'IFII!(I liiiiiFilli'IO 1'11~ 11 111illl111111'!011 tljt 11/Villll liil.l'i'llll I! illli'IJFIAII 
11. l'foFiiJ'II/..i!_l.lll IIIIIJIII, ]illll I tlM, ollintl J\ ll'l'mlo l'lil'lll'l'l)li!l 11 lt'i 
1111 uhtlll~n.n •. 'IIII 1Ht111, Al'l'llll~l' il~IFilr ·''!HIWI'It• 11 tiiVIthl. 11x~ 
loMI'11111. l1.xi.IIIA'111! 1.1 I!III'FIII.I'III'~IIilll I] illllUI'IP.II. 11 liiilll!ll J~iltillllllil 
lt f•llllttll• IHJl.ll~ l!f\ll\fiJI'IliV111~ i\1.1 111\11, • _ 

··I'I'IIIJhlllltt=~n 11 Htltrttillli!l\, llr!lllll!i tht i•llllllll!ltlii\'Oii ilu 11'11• 
hlllhn, llt\. ''1\lilllt!illill)iill tltr IJI!fllllllllitl lltllliluwl, 11. r•IIIIIIWiJlll~fllt 
thl~ lii'IWIIHllil~• 
. liiMi~lí\1!,111~ Jl 1~!\1\lhll)iill, III• l,fí ihl_ IIOVI'IIÜII11) illiiiiJ.qflilii·· 

111Htl tlt!lll\~flllíhtllí\11 tlll lmllf·~~~~~~~~. ~ll.lliiiJnn l'lllillll!t!ll'll 1h1 H3UII, 
àl.IHi IH~Wtt~ 11\1~ ''~lur'~~~~ tll\ .hmttllim Mt11•ih1h11 111111 t't!lllllllli'IJI'tl 
Nll :100\~o, (111\~llill il\\'c'\\llt\\i\\1 1'111 1\Hih · 

. ·.~m JllH . ll lllil. H\! i! . ~lil)li(ll.\"l'to, 11ft\~ il~lii!.l'll\111 llllfifill f! 
~-~~~~~~~ "ii'l l\)i ~~~>crt~!=il)i h1t111, Níl.fl rr11 Iii} fHH\IIIJ~Jt'o\ t'1" 
111~1\l.l\li~ \:-1)\\~t!lf.\\\!ll?'i\i\~ ll l\11! ílM 1!\lll\j\\l~illi'i thl ll\VIliP.II\!nfl ll'll" 
~~·~fl'~\\. 

~~'·. ~~~~·~~i;•,ltM\It!•\ t1'ili.\''lt \\Í)~ íWi'<it\l.l\1' 111\~l.il mom~nto tJiitltH'II 
1l:lr Vii\~ 1t'illtWili.~~. 11\% 1'~\féiill i,l•e illl\111\lh~ll]\{1\\~ I! liil íllllíll'I!UI'II~, 
~'itt'lóit ~~'~'~t'III'N,~· :n '''ft~M>It v'l<~l!íWI~~, ~~ 11~1~11i~ m 111 III\\\\ 1 ,, 111 I. III.' li h 1111 
fi\I~~W'•I. í'JII'Pr#ll'ii'•'i: l1'ilfli'h ~~ ll~lo~~~~~\·, l'il~\\\1\\ll< M l!~íll'~ ililtt III\ li r•~ 
<tfltiM ~~êl4lllt•l/il!~·l'l'/oll'h't'll·. '0Wil!t~•~o\ \1 41\'·~~\1\ll\ 11\1\hl. llll~ lilllll'illhl 
·~ lffói< 'i•~llll, 111 lf'lll'i-iiilthn tffll~ 11'i~~'li<)li[!f,, IIII~ l1111m1, \\IIli 1\ill\ r\\l'lll 11. 
}//';iS rfflt;\'h· • 

. 10 &'tilf~lll ltifí;, •lie'Vn q,'ilfiiWnti'ill'l' !fiiiii!A Wjl~i~llll \1. 1.\"iH~fill 11 
Wí!< l#Jl>11Mi;., 

~ llmniiitiffll, !Jii~ lihmiíJiib ltlln~t~dt, <i\ r<l!'ll~ JJ:j(.~ ~ ~~.,l~·lll: li l1n• 
!J:JÍJlt. ttili:O •i: l(lillii\; QJIJ flltJC 1#111/l I{N!IiJiiiJilíi!h 4)!; IIII\~~~ ~.1\tlll'IHUII 
•n>; vJ!I•Oii, •o~lnn. •àwtl~r-. .• )l.ltittmnltl'il)ll'JIIl ~!l 1(),~'/1114~~ mltll'< 1h1 nnw
it:&. •ttne cilo 1\if<\•IJ>; lh :n ITltll!tiln 4;a'IYJit'Nm :;..~ •IJi'IWllj~itm \llllll<l' 1l11 \>l• 
'I•~ Ct(uc cile tmO!l/.bS.. 

· '(,(!!ln:lto li•mn:: '111ttil:to lhl:rll>:•) 

0 ~: l!!l!aliiilume - :tli!!ftrmllo imll!rn!IYistil~ !&e 1/Jiln<' não ln' 
:a:rnilsmmnll'J!o, wou tmunilur IPI'Otmllur :ii.ulllrumwéln~ _ 

:ii!J:oeeüeniltHRe :ii "illumutln, 'l•miilllicJJ-.>Je :n :ann,;.ene1a dos 
~!$.. «',ãln!ilil S:ill::tiln, .nunn)lhnfl 11lJ\ÜI!IJHn, UJillliW'~ $.1111iltre. Arthur 
EI:iemos .!J>jre;; Ifi,!I:J•tiirn. 'Ollmmuz .&miirl~~ W:lliliJlr•eo!IIG f.JO!.al. Si'- · 
:.;:ismmiilo ({loUt;àl.v!'!l. llm~muntlo <ile Jlliil:II!Jilll._ ~G;mnes ~iro. 
r.r:Jlívõiro. W.ãllmffio, Hlnd!lw m (CUil1Jlflll. !EirumD!!tilüme M~n!.esro,. ~ 
:ffi'Eeire. U:liJ.euo <.!h.• O!lüvu, tliioiYI.II;;U. .ITII')nne, !Ma'!,. e .lJerciUo 
.:L-uz~~) .. 



,, 0 llr, l'tellll&llle ~ lliiSfiUIJtiiii'Ulll (,, UIJCUII!IIfn, CIPIJJJCIH 111 
f.!f'a. HIUIUtlul'u~. · 

Nili.1 h11 lliiiiHH'u, P'l1111 utlltH.III 11 'VUIIHJ1íu, 

Lldti,~I)A Ati IJII,~IJMIJAIIUMIIJH ,\I,VIiiio III·~ IJM\'1'111.1 
~.,ft.,llfUJt~/11 A' 

, .:.l•i.li~dllâi!(W 1lu fll'll.luul.u 1111 HUIIIidtJ "' 111, 1111 ·HIJZ, 11111!1~ 
l'fr.IIIIOII 1.1 111'11iilr/ulllu 1111, lli•fllllilliW 11 liiiiiiWIIIII' 11111 11111111 tlll 
illll!lllljll, 1!11111 liiJIIii IIH'ljll~ tiO# ViUII.!fllil'lll.ll.~, 11111'11 l.l'lll.ltlllilli.I.Ú ti'.' 
llfllll H, lllltfll 11111 liiiiiVflll', IIII illl.ôllllllllil'f(llllll' ,fllftll ,\lVI•~· 11~ 
l,fl.ofl'll, 1/u'l'i•/lilllllili/!1 ÂfiiiiJillll]illl 1l11 ~l 11•l'l'll.11i'/111l11 Âlil'll, 

11
. Vil(ll p Mo~u. ,; l/1111, llfllllllillf, ,. fllliil.ll eoii.IHtM.IIItfiJI!I.t, m11 

I •tlflii;iflll 110111 O llf'll,lfJUI.111 11 ~llgUilll,fJ 

Jtuwflllfl 
I 

;lfílll Vfi~ ,,,,- ( illlll;i l.flf'i;ll# IIII~ 'Vi!lllifiii!Wirt.•~ ~ IJII(ij..~H 
( ~"'" lll'lfllfillllo t, 

!'l, 11., 1111 "'' .lullilllll.! 1111!1,= Mtllnl/11, 
, !iJIIiiiiHII.•ttlt ,Jl~tH:I#.~flo, 11!1111 11" MI' IIII'VI,Itt 11 t:ou11111.~.~1li, 1111 

J!IIIIIIIIJII~ #1'1111'11 11 IJIJHI/11111, 

' . 

:J• 1JI~~tl~Mft1 tl!l f)I'U.fuiJI.u 1/11 lil!lllllfll 11. Hl, t/11 1111:! IIIJIII* 
l'f~/1111111 11 fii'IJ~Iilulli.IJ •11~ llilfllllllliJII 11 iWIIIWdiW IIII l!llliÍiJ,ll ;lffllll 
I,Hflllll' iii! (JIIl/1111'11 f,)'l'lll 1111111111111 di! lltWI~II, l!f/111 Ml111 ióltiiJJII~, 
11111'11 ld'SII.IIflll<llfll 1l1s Uillldll 11111111 )IIII tWIIVIer, ·· 
· .MII111I11 11 VOit~e(to, 

O 8r. Pn•ld•"'' - Jt~tmuJo IJ~IJolmJs1 11 ortlmn d11 1Im, wm 
lirVillll.lll' 11 ill)iiiilíO, . 

f.IIJHII(IIO ,,,,1'11 11 m•tiiJilt •lu .tlíst tis, l11~11lrtw: 

lt!luli;fio fllll'll fii'IJI!fllllllrmmlo tln ''II,!ÇS! d11 Vie11-Pt~ld.rm!~ 
d11 Sonnda; ' . , nlf•·a.-t 

Vohu;lío I!Ttl :t• 1lí~IJU~Hiío dst firiifJOiiÍI'lin tJ:J C:am:mt 1l!8 
'Dilfllll.miiJH n, !1, de Hil-l, rt:uul:uuJu a l!rnÍ*~iín d•~ ~:b~~o~~~ ~Mil 
t!l'di!IIH tltJ fJIJf!IIIIJCIIIo :l vi~lu (r.mtt 7111fi:Cf!f t/IJ Couwti~ tú 
JltHI'í~tt 11 J.euidttlfliú of/tlr•lr.•mtlh r.rJtentlol, I! da dr. Pmmv.IIS. 
/1tfltr11Vf!t Ú 1ffllflOWÍI;•ío 11 CIJ!IIfiJI'ÍIJ Úl I!TIIf!rllfluj; 

Volu~lío urn 2• dí~cus~fit, do proJttclo do l'knado n. t!'JI, !11.. 
1912, nul.or·ízando o l're~íd•ml" tl:1 ll11publica :. ~ • 
c•apíl.iin .rnr.o Lr•r•e~ tio OlíwliJ•a Lyr·i,, urn ann01 do; I~ <l'IDII 
80ldo ~ímr•le~. fiara. lrulam•JIIIo de .õ<:lll<le ond<' lh"' ~\.'Üé'll' dil/f<l'
'l'tcit/r, peltt Ctrmmílilt1(J ele Fiuafll;a•); 
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. Discussão unica do parecer da Commissiio ·de· l!'inancas 
n. 138, de 1912, opinando pelo indeferimento do requerimento 
em que DD. Hercyna Ferreira Cavalcante o Laura Sophin Ca
valcante, filhas so!Leiras do mu,iot· Antonio .José ~l'eixeira Caval
cante, pedem ao Congresso a reversão em seu favor da pensão 
de 85$ que percebia sua finada pr·ogenitora; . · · 

Discussão unica do parecer da Commissiio de FinanQas 
n .. 139, de 1912, opinando que seja indeferido o reque1·imonto 
dirigido ao Congresso por· D. Emilia do Nascimento Pereira, 
vi uva do cirurgião-mór de brigada Dr. José Li no Pereira 
Juni_or, no qual pede lho sc.ia concedida uma pensiio de 50$ 
mensaes; 

Continuação da 3' discussão do projecto do Senado n. 51, 
, . de 1911, concedendo direito de aposentadoria aos !'unccionnrios 

aos quaes se applica n disposioiio do art. 1•, § o•, 2' parte, do 
decreto n. 1.151, de 5 de janeiro de 1904, com as vantagens de 
que gozam os da União, e dá outras providencias (com parece
res (avoraveis da C01nmissão de Just-iça e Leg·islação e da de 
Finanças of(erecendo 1tm substitut-ivo); 

Continuação da 3' discussão do projecto do Senado n; '7, 
de 19·12, concedendo licenca por um anno, com todos os venci
mentos, ao bacharel J-oaquim José Saraiva Junior, .iuiz dos 
Feitos da Fazenda Municipal. pn:ra tratamento de saude (of(e
recido pela Com,mis.1ão de Finan~aSo; com parccc·r {avoravel da 
mesma Commissão á eml!'llda do Sr. S!í Freire) ; 

' . 3' discussão' da proposição da Gamara dos Deputados n. ol, 
de 1912, autorizando o Presidente da Republica a abrir ao 
Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio. o c6edito 
extraordinario de 72:228$987, para pagamento ·do fornecimen
tos e servicos feitos no Jardim Botanico durante. o anno de 1911 
(com pm·ece7' (avoravel da Commissão de Finanças), . : · 

Levanta-se a sessão ás 3 horas c ol5 minutos. 

55' SESS.tO, EM 22 DE ,Ti'JLHO DE t 9t2 

PIIESIDENC!A DOS SRS. FERREIRA CHAVES, i• BECRETÁitJIJI Jl PI•' 
NHEIRO MACHADO, VICE-PREBIDllNTJl 

. . . A' t hora da tarde, presente numero le,a•l, IÍbre-llfl i 
sesslo, a que concorrem os Srs .. Ferreira Chavas, Araujo Góes, 
Pedro Borges; Cnndido de· Abreu .• Tonathas. Pedrosa, .. Gabriel 
Salg~ado, Arthur Lenios, Tndio do Brnzil, José Euzebio,. Urbano 
Santos, Mondes de Almeida, Ribeiro Goncalves, Pires Férrelrn, 
Franclsc•D Só, Thomnz Accioly, Tavares de Lyra, Walfredo 
Leal,, Castro Pinto, Sigismundo Gon<;a•lves, Gonçalves Ferreira; 
Raymundo de Miranda, ·Gomes Ribeiro, Guilherme Cnmpos, 
Coelho e Campos, Oliveira· -Valladão, Lu1z .Vianna,· Bernardino 
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Monteii'O, Moniz .J!'rcit·o, -Nilo Po(lnnila, .Sii Freire, Augusto de 
Vasconoollos,. Buono de 11aiva, J.lelicinno Ponna, J!'rancísco ·GJy-. 
ce_rio; Lqopoldo. do )3ulhóos, Brnz Abrantes, Gonznga .Jayme, 
A .. Azorodo, Mctello, J•osé Murl.inho, GeneJ•oso Marques, Fe
lippe Sclrmidt, HortJilio Luz, Victoriuo Monf.eiro, l'inheiro !\[a-
chado c Cassiano do Nascimento (46). · 

Deixam do oompareoor com causa ,jusl.ifimtda os Srs. Sil
vado Nery, J,auro Sodré, Gorvasio l'assos, Antonio de Souza. 
CunlHI Pedrosa, Ribeiro de JMLo, Josti MarrJellíno; Ruy !B•n·rbosu, 
.Toiío J,uíz Alves; Lourenoo Bapt.ista, Alcindo Guanabara, Al
fredo Ellis, Campos Sallr.s e Aloncm· Guimarães (15) ·• · 

E' lidn: posta em discussiío e, sem debate, ·nppl'ovllda a 
acta da sessiio anterior. . 

.O Sr. 2• Secretario (sm•m'ndo .rlc 1") dtí conl.a do seguinto 
l 

. Officios: 
EXPEDIENTE 

Um do Sr. Ministro da Vinçiio o Obras Publicai!, de 17 
do corrente, ~ransriliWndo. a mensagem com que o Sr. Pro~ 
sidente dn Republica resULue dous dos •oubographos da rcso
htoito do Congresso Nacional, snnccionadn, que nbi:IJ ao mesmo 
Minisf.erío o credito ext.raordinnrío do 41 :136$849 para paga
mont-o da garan~ia de Juros IÍ Companhia City Improvements, 
J.írilit.ed.-Archivr.~se um ·dos autograpllos o oommnniqno-se 
:1 CamnTn, remottondo-se-Jhe o outro. 

Um do Sr. Presidente da Camarn Munioipnl do Jacutinga, 
oommunicando t.or sido inserido nn acta dos seus trabo•lhos 
um voto de pozor pelo passamento d-o Sr. Quint.ino Bocayuva .. 
-Inteirado. . · . · . . · · ·· ·. . . 

·::um do. Sr. ,iuiÍ de direitÓ dá. c~marr;a1 do ItapetitÍinga, 
oommunicnndo ter Sido -lnnoado. nos protocollos de aud.iencia 
do mesmo .iuixo, um voto de pezar pelo passamonto do ·mesmo 
senhor.- Inteirado. , .. 

. .Um -do Sr, juiz de di.reito da 3' Va~n. Cível, fazendo iden
ticn communicaciío.- Int.eirado. 

Telegrnmmn do Presidrinf.o do .Conselho Municipal de Can
nnvieirns, Estado du Bn,hin, oommimioando · ter sido votado 
urianimomente um voto do peznr pefopnssnmento do.Sr .• Quin,. 
t,ino Bocayuva .-Inteirado, · 

• ' ' '' ' I ' 

Requerimentos: 
· · Um do Sr. Virgilio'de Sá Pereira, desembnrgoa'dor da COrte 

dB' Appellnciio deste· distrioto, &o!ioitando · imr anno do .Jicoilca; 
com todos os vencimentos, pnrn t.rntnment.o de saudo . ...,..A' 
Cpmmissiio do .Fina.noa.s.. . 
· 'Um do Sr. Ven-nnoio Neiva, juiz seooionnl no Estado da 

,Parahybn, · s-olioilnndo do pongrosso· Nnaional · · Ji~ença -por· 10 
mezos. com todos os veno1mentos; para tratamento' de saude· 
onde. lhe oonvier.--..A' Commisslic. de Finan~as. · . 
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Outro .de ·D. Abigail Amei ia <le Azevedo Albuquerque ~4.n
dJ•nd~, ü·mií do piloto-escrivã'O Aristidc.i Arminio de Azevedo e . 
Albuquerque, solicif.ando ao Congresso Nncionnl que lhe. eon
r.cdn uma pensr1o com que possa prover á .~ua subs'!stenr-ln.
.-\' Commissã·o de Pinn•ncns. 

. O Sr. 3' Secretario ~servindo de .2") declara flUe não lla 
pnt·~cr.rcs. · · 

• o 

O Sr. Pires Ferreira occupn a h•ilmnn para defender o 
projncl.o qtw n(ll'llsonlou rL considerar;íio do Senado, cu,i·o· tCÔl' 
~ o scguinl!:: · 

O Congz•esso Nacional decreta: 
Al't. i." Os vencimentos dos officiaos do Exerci Lo' e dw 

Al'mllda e1'dns r.lnsses annexas serão divididos cm ·duns partes 
_._soldo 11 gratificnciio- de acct\rdo com a ~n<bella ..t. · 

,\I'L. 2." A a,iudn de ~usto será a. constante ·da tnbelln n. 
A!'t. 3.• Qunlquez• que se.ia •III commissüo, los offioiae,q 

pm•oebm•iio sempre us gr·nt.ificncões da l.nbella A. exce.rto quando 
oxercermn 'funcciio de ~nrgo inhesente a ol'ficial do p~ten!e 
mnrs elevada, cnso em que. pnssnrao a percehor• a g·rnt.JfJCacao · 
IJUC c.omnol.irin no officinl substiLuido, perdend·o•, portanto, a 
IJUC nf.oí então mcebinm.. . · 

Art. o1.• Os officiacs em sm·vi(•O nos Estados do Amazonas, 
J'lnrít o ~lntto Grosso e no ~crrihrrio do Ac1·e gos·a'!'iio ~o 
nocre,;cimo de 25 :%. sobre o J•especth·o soldo. 

Arl .. 5.·· Em campanha ou ein 1'oz•cns em Q(lorncões o· oh-· 
.~m·vacõcs, os •offícines percebóriio mnis uma t.ercn. pnTtc -do 
soldo. · · . · · 

Art. a. • Os officines que contarem 10 nnnos de scrvico 
em .um mesmo posto o que pela sua. conducta eivil e militar 
t.ivorom feito otL vierem a. fonr.er .iús ;i mcd'nlhn. militar d(l 
que f,J'nl.n o decreto n. o\,238, de .15 do n'flvembro ·de .1901, · 
roorceberiio mnis to /%f 'do re8pectivo soldo. · 

Art. 7. • Os offieiaes com liccncn. pnra tratamento do snude 
o o~ quo servirem cm commissões estranhos •nos respectivos 
minisl.erios, vencerãf> unicamente soldo. · 

'4.rt. 8. • Os alferes-nlumnos .o guardns-mnrinha, os of
fi~ines nlmunos dns escolas mili!111res o navnes e os que _exce
derem nos respoct i vos quadros, porccboriio soldo e· dous. terço~ 
dn grnf.ificn~ii·o. · . · 

Ar! .. 9. •IQs officines em transito de uma. nnrn· outra gnar
niciio, os que servirem nddidos nos differcntes dopnrf.amontos 
dn Guez•rn o ·dn Marinha, os considcrn·dos a cbamado do Go
verno. ·o·s sem oommissiio IJ os eleitos De.nntndos ou Senadores 
foriernes, esl.cs rlnrant.e o infMvnllo rlns sessões, pcrceberiio 
soldo 11 um !.orno da. grnl.ific·nc.iio. · 

Art .. 10. Os offioiaes t•espondendo a oonSQiho do guerra 
rerr.eheriio .unicnment.e sold·o· o, quando om numprimon!.o de 
peno. menor rlô rlon~ nnnos, voncorão unionmonto meio solrlo. 

· Art. 1 L Os officfnPs Pm goso do lioencn, pnrn· t.ratarem 
da n.egocios de. seu in!.eresse, ot6. um nrno, perceberão dou• 

.• 
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terço! do respectivo sol<lo c, dah,j por dcanti!, .ncuhum v•m-
címento perceberão. . · 

ArL. 12. Os medicamentos fOL'uccidos aos IYifioiacs tio 
Exercito c dtt Armada serão scmpL·c pelo p1·eco dd custo, mc-
tli·antc desconto mcusal, na fórnm dá lei. · · 

At•l,. 13. O Govr.rno não poderá doí:~:at· i!IJIII I!Ommissã•J, 
JlOr prazo maiot· de dous mezes, oJ'fícíal algum, c, si o fizer, 
o officinl passarí1, decoL·rído esse pra?.o, a perceber. in!cgral
mcu!c n grntificncão que lhe compete. 

Art. J.\. Os lcnl.es, substit.utos e PL'Ofessores vitalicios. 
dentro do pt·azo de 30 dias, deverão optat• pelos vencimentos 
que actualmente percebem ou pelos da pvcscntc .lei. · · 

Art. i ;:i. 'l'crii.o díroi~o· ús vantagens da. pJ•osente lei, quanuo 
·a servi~'() da União, no exercício de func~ões propl'iamente 
militares, .perdendo. durante esse período, qua~squcr vantagens 
ntô então recebidas a título de reforma, npos~ntadoria, ,iubí
IMão •ou pensão: 

a) Ós officíaes l'CJ'OL'JllUd08 e o~ honoJ•aJ•ios do E:~:cJ•cito 
c da Armada, f!Stcs por s~rvícos ele guerra externa: 

ü) os ofl'ícíacs da Guarda Naci·onal e bnt.alhõr.s pa-tríoLicos, 
:quando mobilizados: · · . 

c) os officiaes de forcas policial fJ de IJomboiros ua: Ca
pital l~édcrnl c dos Estados, ounndo voluntariamente cm SIJI'-
ví~·o militm·. · · 
. ~\rt. 16. Os ol'i'íciacs qw! se J•eformurcm, depois de pro

mulgad·~ a presente lei, perceberão tantas vigesimns· quintas 
. partes do soldo, quantos forem os annos de servico até 25, ·e 
mais 2 :~~ sobro o respectivo: soldo annual, por anno de scrvic<J 

·nccrcscido, perdendo. porém,. o dí·raito IÍS gratificacõcs addi
•;ionncs (quotas) de que .. f.raln o decreto n. 1!13 A, de 30 
jilnch•o i:le 18!10 .. 

:Art. 17. o· Llesconto de' um dia de sold\1· para. monte pio 
será feito de nccCirdo com n !abolia A da Jll'fJScntc lei, ·não 

· ·Hofrrcndo modíficaçiio n lguma as leis c clísposi~õcs refet·cntc~ 
M montopío c meio: soldo. · 

!Art. 18. ncvogam-'sc ns disposicücs crn conlrm·ío .-Pires 
Fcrl'cira. 

ORDEi:\l DO DIA: 

.ELE!f.'oÃQ P.\llA PREEI\CIIIMEIITO lU VAG.I DE I'JCE-t>RIISIDIINTE Ql) 
' SF.II.\00 

São recolhidas 45 codulas que, apui'Udas, ilão o S"Cguiule 
l'CSU!tado: . . ' · . 

· · Votos 
Pinhe!t'o i\lnohndo ..... · ...•....• , ..•. · •. •, .. , ...••• , . , 36 
1\u~· Dn·rbosH,, ••.•..••••..••••.•••••.••••••••• ·• • . • .. R 
Ferreira Chnvos ....... ...... ~ ........ , . ... . . . . . . . . . . . 1. 

o sr·. Presldente-E~I.:t nlr.if,o, I) f!U .)II'OClnmo Yif:i:o-Pre~ 
sidento do Sonndo o St•. Pinheiro ·~hichndo, n qw~m convido 
l\ USSUIUÍl' ri Jll'CSidoncía ,, . ,' . .. . , .. 

!(Assunte a Pl'Csidencia o S1•. Philw·tro .VacTuidol:. ' ,. 
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O Sr. Presidente--- St•s. Senadores, meus i Ilustres oo~logas. 
Em obodiencin ú mnioria dos vossos suffragios, occupo agora 
esto elevado posto. ' · 

Não é a impressão do ()O'lltentnmonto, ombora houro~issima 
a posiciío que mo conferistos, que mo satura o espírito, mas a 
de tJrofunda triRteza, de intensa molancholin, de mn·gonda sau
dade por sentir q1:1e este neto representa a subsLituioiio rle um 
vulto querido do nós Lodos. sagrado, do inesquecível Quint.ino 
iBocnyuvn, quo se •upnrtou dentro nós, pela morte; o cujas vir
tudes e:.:celsns do patl'icl.a e brar.iloit·o illust.ro (:onstiLuom para 
todos nós, republwanos, um codigo de civismo parn nortear
nos no cumprimento do nosso dever, ao servirmos iu· noss<L 
grande Patria. . · , 

'Sentimos a sombra deste augusto e ma.iestoso vulto que, 
pairando sobre osto recinto, nos instrúe, com os exemplos que 
nos legou, L'Omo devemos servir o regímen que elle prégou 
e concorreu para fundar, eomo devemos ser·vir -á Rcpublic•a, 
afastando-nos das conLurnclias e das paixões individuaes, se
parando d·a, nossa :wcão e da nossa t.ru,jectoria oivlca. as pre
acoueacões subalternas, oriundas das competições pessoaes 
(m1nto bem), tendo sempre perante os nossos olhos o amor 
da Pal.ria e os interesses cnrdeaes deste grande paiz, no qual 
tivemos a felicidade c a bom• a de nascer. 

Collooado· aqui nesta posição eminente pelos vossos votos, 
à qual nüo poderei .iámais d·ur o lustre que lhe deu o grande 
morto. posso vos afiançar que procurarei mnntet• nolla a mesma 
dignidade, a mesma serenid·nde no cumprimento do dever, que 
,iãmais o meu espírito, á frente desta illustro corporacão, será 
toldado pelas pa1xões do pnrtidarismo, ·e que procurarei, com 
a ma-ior imparcialidade, cumprir o meu dever para honrat•.:me 
a mim propJ•io e aos votos com que acabais de me elevar ú 
direcciio destit Casa, quando ausento o Sr .. Presidente. 

Serei um sereno interprete dn lei que rege os· trabalhos 
do Senado, procurarei inspirar-me sempre nos vossos conselhos 
c nas vossas luzes, para que mais faoil me seja o cumpri-
mento da nrdun missão que me delegastes. · ' · ' 

Nwo trarei para o exercício, dessa funcciio outro escopo, 
outra intenção que não seja a .de procurar, corno os notnveis 
e· dignos ,brazileiros .que a. teem exovcido, manter elevado o 
conceito desta distincta Dorporacão, um dos sustentaonlos da 
ordem o do regímen liberal que felizmente rege os destinos 
da nossa Patria. (Muito bem; m11ito bem.) 

E' annunoi·ada a votaoão em 2' discussíío da proposiciío 
d~t Cumnra dos Deputados, n. 9, de 1911, regulnnd(l a emissão 
de cheques ou ordens de pagamento <I vista. 

O sr·. Coelho e Campos, pedindo a palavra poJa ordem, 
pnrn : en!lnminhar a votação; d.Jsse estm• convencido de que a 
ndopolio das rnodificaoões propostas .pela Commissão de Le
gislaciio·e Just.ion melhoraria n j)rntion. do instituto .de cheque: 
mas, considerandO. que as mod1ficnclies silo apenas de J?Onto 
de vista secundn·rio e que effectivnmente é uma necessidade 
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que este projecto se converta em lei, para que surta os bene~ 
ficios cconomie>os o financeiros esperados, em nome da mesma 
Commissão requer que sejam as emendas retirad·as. 

Approvndo o requerimento. 
Approvada n proposição. 

O Sr. Tavares de Lyra, pela ordem, requer dispensa do 
inlct•sLicio pm•n a 3• discussão. 

Oonsultado, o Senado concede "' dispensa solicitada. 
Votação um :!' discussão do projecto do Senado, n. !9, 

do 1012, autorizando o Presidente da Republica a conceder ao 
capitão Jowl} Lopes de Oliveira :Lyrio um anuo dB licenca, com 
soldo simples. para tratamento de saude onde lhe conviet·. 

Approvado. 

O Sr. Pires Ferreira, pela ordem, rcqusr dispensa de in
tcrsl.icio para. a 3' discussão. 

Consultado, p Senado concede a dispensa solicitada. 

1\EVERSÃO DE PENSÃO A .FAVOR .DE DO. I!ERCYNA E LAURA! 
CAVALCANTE 

Discussão unica do pareiJer d:t Commissáo de Finan~as, 
n. 138, de HH2, opinando pelo indeferimento do roquet·imento 
em que DD, Hercyna Ferreira Cavalcante e Lau!'ao Sophia Ca
valcante, filhas solteiras do. major AnLonio Josó Teixeira Ca
'I'R·lcante, pedem ao Coru::resso a t•eversão em seu favor da 
pensão de 35$ que percebia sua finada progenitora. 

Approvado. 

PENSÃO A D, JlMILIA DO N.\SC!MilN'fO PllRiliRA 

Discussão unioa do parecer da Commissão do Finanoas. 
n. 130, de HH2, opinand•o que se,itt indeferido o requct•imento 
dirigido ·ao Congresso por D. J~milia do Nasuimento Pet,eira, 
viuvn do eirurgiiío-ml}r do brigada Dr. José Lino Pereira 
Junior, no quul ·pede lhe se,in concedida uma pensiio de 50f 
mansaes. · · · 

Approvado. 

CONCESSÃO llO DIREITO A APOSllN~'ADOniAI A DIVERSOS l'UNC
CIONARIOS 

Cont.inuacão da a• discussão do pro,icoto do Senado, n. 51, 
de 191t, concedendo dil'clto de aposcn·liadút'in nos funccionarios 
aos quucs se npplicn n disposiÇão do urt. :1 •, ~ tl•, 2' parte, do 
decreto lL L 151, do 5 de ,janeiro de 1904, com as vantagens 
de que gosnm os iln• União, e dá •outras providenGias. 

Approvado, vae á Cim1missíio dG RedaGciio o seguinte 
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:Ar·L. 1." O 11i1'uiLo' 1i. IIJIO~eul.ntlol'lll I! IIIJ IIHtJd,epio. que 
llCIITiflol.u n J,ulfos us J'unueiolllll'ios tln Dii'I~JI.or•ln tlt•r•ni do Huurlu 
Publinn, eOIIIJIUI.JHIO PIII'U I!SSU ol'l'uilo O I.IJIIIPI.I ilol!lll'l'irlo rit1 
drtl.it d1J .suu~ IIOIIWIICÜI!s, J'imr exl.enslvo 111.1~ ruru!eiouiii'ÍIJH IIIU
HirJJpnus, lllllf!Utllll.o ,,~l.fi'UJ'IJIIl no MIJI'I'i~o •Jn IJniiin, que l'oi'Uill 
l.runsJ'eL'il.los \'nr·u o.~IJ! ~nu -oxer~tu:iio do -~ .. ll.!t!l'do 11. ,i..W:I, dtJ 
l:l tio ,inllw 1.e I !lU~. 11 lu i 11. J. Hil, tl•1 r. de ,lnueli•o d" I !lU i, 

IJ T'U8JIUUJ,J\'O I'IJJ;lliiii!Jelli.ll, ilX(lnditlo fii!JO dOIJ~IJJO Jl, [o, !úfi, J.lo 
l'l' de· 111'11'1'1!0 dn JJ!esmo 1111110, us 1.111nos uontnr·nn, pnr•n " 111esmu 
nl'l'oil.o, mitl sú o !l!mpo nnl.•ll'ior• do .~1.11'\'i~o PI'IJHindo 1i. Muni
cipitlidmlu, PUIIIO 1.1 ljliiJ ii.'UIII IJI'L!SI.IIoJU IÍ IJIIifi(l lil!~l.iiJ lt SUl\ 
f.r•unsft~rurlrlin. 

J\J•L :l." ll.lli'Ofllliii-HI' JIS disjiQ8ÍI!ÜIJS Ulll COIIi.I'IIJ'iU. 
Pr•,J.iudicudo u [Jr'•J.I•Jel.o. 

I,II)I~N~!.I ,\0. 11.\(:JI,\IIEI. 8,\JI.If\',\ ,JUNIOIL 

Conl.iuunuiío da :1• ,Ji~eiiSHiín du p!•o,iudn do Heumlo. 11. 7. 
Ue JU.I!!. cmi!H.Hieudo 1ire11~~11 p•OJ' um anuo, no111 to~"-':-~ o~ Vt~u-' 
uirmmlos, ao h:whnrt!l .lonqnin1 .Tost\ ~nr·:1 iva .ruuiOI', .ln ir. dos 
J!'eil.os tlrt l~n%•JJH.ln ~luuil:ipnl, pnr·n IJ•ni<~lllcnfo d•J saudu. 

Appr•o,·n,Jo. 
Tgunhnenf.IJ nprn•ovnda a seguinte . , . 

.. .,,~ .... I """" \,i.:C~.I 

" Ond•l convi!ll': . 
Liccn~·a 1"(111! porh!r:i. gosnT', ninrln rrue JlOl' 1\JT'J)n• •le loi s•\ÍB 

tlromovido a rlesemhnt•r;ndor rin Corte 1le ,\ppellncilo ,, 
Vne :1. Commissiío de nednccflo. 

' CREDITO OH 72:228$087 M )!lNIS'I'ImiO ll,\ ,\GilTGIJI,,'IJll.\ 

3• <liscussilo da pr•or1osiciío dn Cnrnn rn Llos Depu tndos, 
n. ·1, da 1M2. nutoriznndo ·o Presidcillc dn. ncpuhlic:l a nh1•ir 
110 ?llinisi.N•io cln Agriculltrr•n, Tnrlu~l.rin 1l CommN•oio o <l!'cdii.Jl 
·o:l:f;l•nol'd inMio rlc 72 :228$087 pm•n pngamcnt•l} de for•nüc im,Jnto~ 
c sm•vicos feitos nn .Tnrrlím Bof.nnico dul'nnt.c o nnno de 1!111. 

'o\pprovncln, vnc sor· submel.tidn rí. snncciío. 

:O' :sr. Presidente- '!'lndn mn is hn\•endo n J.ratnr, You lc
·vnn t.nr n sessão. 

'Dcsij:no pnt·n ,1Nll!m do d in dn segu intc: 
'1• ·discussiío do pro,i CJlt.o do Rnn ndo, n. 21, de ·J O 1 !!, rliJ

J,errninnndo rjttu a União, o;; F.8tmdo~ 11 o;; mnnieipios nfio 
podcrTho, ·sob pcnn ·dt! nullidnch 1Jonlrnl1ir lllllili'Cst.imos 1!:\
f,ornos,:nem·rcali?.m•,emis~iío rlc t.it.ulos dn ohrisncõcs nns !)l'li\'US 
cstrnn!;'tlirns, sem •Juloriznciio lcgislntivn; 

-· 
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I • tli~cu~são rJo JH'o,i ecLo do Smtaúo, 11. 22, de 11112. ''u.e 
manda eonsid~rtll' wm,y prolongamonLo rla E~l.ruda de li'crl'O 
Gr:nLr•nl o .Bt•uzil n uMt.r•uda n quo ~o rof•ll'Clll o arL. 3~, n. XIX, 
di.t .fui u. !J. ~üll, do dowmbt•o do J OH, 11 ai' L. 6, n. 111\ d!l. 
J•~i n •. :t.il.'•:JA, du u do ,ianuiro do HH!!, •l (hi outl'as ;JH'o
vtdrmoms; 

!!' tllscuM~iío do JH'o,iuol.o do Suuudo1 u. n, de l!H2, aul.o
J•\r.nnd·u· o l't'Csilhml.o tln llüpublifl·ii· 11 nbt'll' o lll'•Jdil.o riu lO :000$ 
Plll'lt u. IWC(uislvüo do t'IJknLo do DJ', ,rnnquirn Murl.inho, cxc
uut.udo poJo plnl.or ,loiio ~l.'imotlwo da Costa, IJ d1i oul.ras Jl!lo·
vldouclus (rJCI'IIt JlCII'CI:al' dtt Comm:lssüo tlc Ji'imtur,as o{{crm:cmlo 
nrn snb.~!i!u.tivo); 

.2' dis•mssfhl du ri.'IJfJOSiçiio da Camru·n dos Deputados, 
n. !8, elo ·I.IIOH, couoorJendo n. ponsfin mensal dfl 150$ 1l viuv" 
•.lo D1·. At'tlhlnH l~uripmles dn lloclttt Mcdt•u{)o (wm p<war:cr 
co11lra.rlo tlrt Comm.i.v.~ao tlr: l"inauca~); 

:J• diseussilo dn. pl'opo~IWíll du. Gnmnt•n doa Depul.ntlos, 
11. n, de II! H t•ogulnnrlo a emissão de ulwquos ou ot•riens. do 
fl!lg"I\JniJIII•o 1i. yJsl.a (co·m. Jlll:l'rJr:r:l' {nlm7'li.VC! tia Comm.issãu tlc 
rimmr;as l ; . 

3' di~eus~lln rlo PI'O.if)f:l.o dn 81Jnndo n. 1!1, dr, :lnt!!, aulo
l'iznnrlo o Prcsideni.IJ fln ll•.!JIIIhlicn n llOilllNJIJI' no f!1!pil,üo .loi\n 
LOpiJs do OliV•Jll'll l~y1.•iv llln unno rio licun~n. t!OIII snldo Hirnplus, 
vm·a. l.l'ltl.nnmnl.o do smrde nnrlo !111.1 enrtvl•·•· (o{frm:cido pv/.fJ 
Cr.muni.sstio tln Ji'fHtlllt!HS). 

Levauln-so n sussiici IÍS 2 hot:ns I) .jO' minutos. 

títl' SESSXO, .mM :.l:l DE ,TUJ.HO DE Hll~ 

JII11~F;IIJI~N't!J.\ l.lCJH tlllA. Pl~lli\BII1o\ CH1\Vg8, I" f.H~CIU~'r.\IUO, JC 1JIWIIO 
1101101~8. 3" RgCIIE'I'AI\10 

A' I hont. da. I:Jwdo, Jlt'osont.o numero Jnt::nl, ahl'c-so rt. 
~~.~:-~!\riot :t quo nonc•OL'POtu ns SrA. Fül'J'CiiJ'a Chnv~s, Ar·au,io 
(lót!~. l'•J•li'O llot'IJ'üR, Cn 11d ido du Al11•un. .Tonal.hn~ PIJdi'D8a, 
nalwiel Snlgnrln, .\t•J,hlll' .T,umo.~, Tnclio do 'RI'07.il • ..ToS(, EuzelJÍO, 
Mrwl~N rln Ahnrirla. llihOil'll notlt;nlvr.R, PlrcR Fel'I'Ilit•n, Fi•an
ciSI)(l Stl, 'l~aVIII'I!~ d•J L)'·l'n, Wnll't•cdo I.cnl, Sígismundo Gon
rnlw~s. GOIIICR nHwii'O. Guillr~rnw r.nmpos, Coelho f) Carnpos, 
fllivell'll Vnllndiio, r.nl7. Vinnnn, ÜCI'Ila!'flino ·1\lonteiro. 1\loni?. 
Fi•llirc, Nilo PIJ~.nnhn, Stt FJ•eiru, Bucno dn Palvn, Fclir:lnno 
Pcnno, F•·nnoiRfl() Glvoerio, T.oopoldn do Ilulhõos. Drnz Aht·ant.os, 
.Tn~,! ~lu!'l.inho. Ooúm·oRo Mm·quüs, Folippc Soltmidt c Cas-
siano do Nascimento (34). . . 

Deixam do eompnrncor com •mnsn .inRf.ífícndu os St·s. Pt
nheit•o ~Inchado, Sil\'crio Nory, JJnuro SQ;àré, Urbnno Snntos. 
Gorvn~io Pns~os, Thomn?. Acnioly, Antonio de Souzn, Cunhll 
'Pedrosa, Cnstro Pinto, Gonculves Fet:rcirn. Ribeiro de :Brito. 
Rnymundo ele 1\lirnndn·, José 1\lnt•ocllmo, nuy Bnl'bosa, Jouo 

Vcl, UI iS 
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Lui~ Alves, Lout•enco Baptista, Augusto de Vnsconcollos, AI
cindo Gunnnbnt·a, Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Campos 
Snl!es, Gonzagn· Jaymo, A. Azorcdo, Metollo, Alencar Gui
mnriíes, Het·cilio Luz e Vlctorino Monteiro (27) , 

E' lida, posta om discussiío o, sem debato, nppvovada a 
acta d·ru sessão anterior. 

O Sr, 2" Secretario (se1•·viudo de I") dtt conLn. ·~o tiuguinto 

EXPEDIEN'l'E 

Officios: ,, 
Um do Sr. 1" Socretnrio da Cnmnra dos Deputados, do 

20 do corrente, rcmott.ondo um dos autographos dlts resolucõcs 
do• Congresso Nacional, s·nnccionndns, que autorizam: 

a) conceder licencn no Dr. Pedro Augusto Carneiro Lessa, 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, para tratamento do 
snude; 

b l a conceder lioonca no Dr, Carolino Leoni Ramos, 11! i
nistvQI do Supremo '!'rlbunnl Federal, 1pnt•n tratamento de 
snudo.- Archive-so. 

•Outro da Cnmnrn Municipal do Rio Pardo. cnvinndo i:on
dolencias pelo pnssamento do Sr. Quintino Bocnyuva.- In
teirado. 

Requerimento do Sr. JQnquim Augusto Freire, e:x:-i• es
oripturario da Alfandega do Rio de Janeiro, solicibnndo do 
Congresso Nacional que, por equidade, lho sc,iam extensivos 
os fn\'O•res concedidos a· Alexandre Norborto dn Cosfm; pela 
lei n. 2.520, do ~ do ,in.neiro do corrente anno.-A's Com
missões de Jus'Licn o J,ogislnciío o do Finnnons. 

O Sr. 3" Secretario (sa~vindo de 2•) procctlc tt loitm•n. do 
~eguinto 

PAI\ECER 

N. 160 - HH2 

Ao csf,udo da Comrn.issão de Poderos do Senado fornm 
presentes ii2 •nut.hontioas dn oleiciuo n. quo so procedeu ern 
16 do Junho do corrcnt,e nnno nn Estado de Snnf.n. Gnthnrinn, 
pnrn. '(lreencltimenl.o da vagn r.xistnntc nn ropt•cscnf:ncão da
(Juo\lo EsLndo, pela ronun1Jia elo Sr. Dt·. Lalll'o Soveriano 
Mü\ler. 

· Tendo sido votnd(l um só candidato, n Commissiío limi
tou-se n um exnmo Jlerl'unr:torio elas auLhénLicns, n todavia 
encontrou nlgmnns irrcgnlnridndes (fuo ,julgn· convonicnto 
appntnr,. nfim de fJl.JO nos fulul'os pleitos possnm cllns ser 
cv1tndns. 

Assim é quo se en!lontrnm som. n lisl:n do oleiloma ns 
nuthont.icns do Florianopolis H •: Itn,inhy 8': J-nges 1', 2', 3•, 
5•, G' c 9'; Lngunn lt' o li'; Tubnriío 7' c 8'. 

l: 

I 
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Sem termo de encet•ramonto as de Flor•i•onopo!is 13•· 
.Toinville 9• o 10'; Laguna 2', 7' o 8"; Nova 'l'rento ~·; Palhooú 
·i•; S. FJ•nnoisco 2"; B. José 2'\ 3•• e 4n; 'l'ijuca 4". 

Sem neta de installaowo': Palboca 2'. 
iE finalmente as do Garopaba 1', cm que a lista de assi

gnatm·nR de eleitores não ó auLogt·apha, c n de Tubnrüo 3", 
crn que o eoncorto da neta nüo estú regular. 

O resull.ado apurado na Secretaria do Senado dú ao Sr. 
Dt·. Abdon Baptista O. 330 VoQtos o trcs a diversos. 

A' vista do presente resultado, ó a Commiss!io de parecer: 
I, que sejam approvadas as cleicões procedidas a !G do 

,!unho do corrente anno, uo Estudo de SonLa Catharina; 
II, se.in reconhecido o rwoolamndo Senadm· pelo mesmo 

Estudo o i:lr. Dr. Abdon Baptista. 
Sala das Commissõos, 22 de julho do 1012.- Cass'iano do 

Nasc'i?nanto, Presidente. - Artl111r Lemos, Relator. - Lui: 
Víanna.- Tavares da Lum.- Wal(redo Leal.- Oliveira Val
lad<io .-Raum.ttndo da Miranda.- A imprimir. 

OUD~! DO DIA 

llMPRllS'rlMOS llX'fllUNOS 

1" discussi1o do projecto do Senado, n. 21, de 1!!12, de
l.orminnndo que ·n União, os Estados o os municípios niio 
poderão, sob pena do nullidade contrahir cmprestimos ex
lc!'llos, nem realizar emissão de tiLulos do obrigações nas 
pracas estrungcit•as, sem nutoriz·ncüo logisliltiva, 

O Sr, Sigismundo Gonçalves~ Sr. Presidente. Impres
sionad•() pelo importante discurso que, sobro o pro.ieoto em 
discussão, pt•onunciou o illustre representante destn. Cnpi~nl, 
cujo notnc peco Jioonca a S. Ex. para declinar, o me honro 
do fnzel-o, o Sr. Senador Sá Freire, sinto necessidade do fazct·, 
a proposito algumas observações. 

Subscrevo, St•. Presidente, fnco minhas as apprehensões 
do illustt•e Senador por esta Capital, pela dcsproporoüo que 
gual'dnm ns despozns publicas pnrn com ns receitas. 

nonlmcnte, St·. Presidente, é preciso parar neste caminho 
da ruína. 

s. E.'l':. não ·Se referiu só nos Estados, rol'eriu-so tombem 
ti Unifi<o: c S. Ex. tom l'nzfio, porque, si n União tem rondas 
cnot·mus, as suns dospc1.ns sfio l.ncs quo devemos reooi·nr ainda 
mais o sou nnufrM:io do que o do qualquer elas suas pnrtos 
componentes- os Estados. 

St•. Presidente. O honmdo. Senndor pcln Cnpital Federal 
viu como um dos symptorons temerosos, nüo direi da ruinn, 
mas dos omhnrncoR dn Pntria, as despoznR com cstr·ndns do ferro. 

Nilo acho raziío cm S. Ex. ou pelo monos niio lho dou 
inteim rnziio. As ost.rnrlas do forro silo um nlom~nl.o do pt•o
grcsso, süo meios de cngruudecimcnlo do pniz. Elias devem 
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ser feita:;. Devcm seI' bem estuclaLla:;, dcvem SCl' calculaLlo,ô
os sacril'ici'o.s qUe nos custarão c assim rúo devem ser COll
sLruidns sem exame, sem estudo, mas as estradas UI) Jel'l'u
til'. Presidente, remuneram o que custam, são reprouucLiva~
e, portanto, não constituem perigo para as despezas ua nos:;a
'Patria.

A nossa grande irrnrl do sul, esse paiz que prospera pr'ü,
cligiosamente l' que tanto temos feito para mais nos ligaI'mos
politicamente a elle, sobl'esahindo nesse serviço ~ritre, !lia
Branco, Campos Salll"s, Rocn, Saenz Pena e Lauro Müller: esse
lJaiz, a (Iue, antes do trabalho ele üles e.staclistas, eramos ,j ú
ligados pel'a na tureza como irmãos :Jiamezes - a Republica
r\.l'g'entina - com uma extensão da quarta parte do nosso ter
ritorio e uma p'opulação menor da terc,;a parte da nossa, tem
cerca de 20.000 kilometros de estradas ele ferro. e nós. 81'.
Presidente, digo-o com dor, não chegamos a [PI: 16. oob ki
lometl'os ! ...

Helat.ivamenle a eslradas de ferro não temos fl'üo aCIuillo
de que precisamos, aquillo que devemos fazer.

As estrada,s de ferro npstE' paiz immpnso e a navegal;:'ín
da nossa COs[.;l incommensu l'avel devem ser desenvolvidns o
mais (IlH' nos fi\)' pos,sivel.

Outr'!)s são, pois, os moUvos, outras são as causas ela lks
pl'oporcão entl''' a nossa r'eceila I' a nossa despeza.

Sr. PresidentE', eu não me acho na tribuna espontanl!a
mente. No eorrer das minhas ligei ras observaç,ões, direi as
razões, (lue me fizeram tomar a 11alavra.

O honrado Senador 11(' til Disll' ido Feuel'al entenc1e ql1e
está envolvido na comvetencla da União de l'egular o COlll
merciointernaciollal o direito lie lmpOl' aos Estad~}s eonc1icões
para contrah irem emprest imos E'xlernos.

O talento dI' S. Ex., CI11[' 1!11 n(lmil'o ...
O Sn. S.-í. Frd':InE-c\gTadecido a V. Ex .
.Q Sn. SHilSMlTNOO GONI.:M.VES - ..• e as citações de gT.an

des escriptoL'e,; qUI' S. Ex. !'ez n5.o modil'icaram entretant'O, as
minhas eonvicçõcs sobrl' o assumpto.

Os nomes desses gTandes I'sel'iptol'es nw imporiam
silencio, mas o meu ft'aco engenho não percebeu 'ÜoapO'io
desses escriptorl's aos intentos do nobre' Senador pela Capital
Federal. . «

Esses escrip[ores ,justificam 'O direito da União de reg'ul';1l'
o commercio internacional; isso, porl'm, não está em quest5.o.
porque é expres,;o em texto constitucional.

negular 'le'Oml1lrrr:io ilüernacional Sel'(l, IJol'veutura, in
tervi!- nas re larões ou nos negocios que possam ter os Estado,"
com c,npitalista"s estrangeiros? Parece-me que não. Trata-sc
de H!11 i'imples negocio.

A União tt~m o L1irei1u de l'egulal' a uavegn<,âo c' de re,·
~ular mesmo O'i impostos de importação. que são SE'US, mas
~llPgar dahi a limitar o direito cios Estados a con~r,ahir em
prestimos, sem autorização sua, parece-me demasIado.
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i'r!olhm· !nl.ortwe/,e .da lei do que os esm•ip/.oros é •n prnl.il!a; 
c Lemos a llciio que nos Mt n nossn gJ•nndo it•mã ·do HOI'i.e
os Esl.ndos Unidos. A/li, nos Esl.nd•os cnbo eonLrahir cmpres
f,irnos exl.ornos, o IJSSII. disposicfio da Gonsl.il.uiciio umerie,1nn 
6 li 1,/mn/ rnun l.e 11 nossn. _ 

O grnndo P•Jrigo qtw f'JHJOn/.J'ou o nobre Senador pnrn. Ji
mil.nr o direito dos Esl.nrlos nos •Hnpt•esf;imos ox/.omos, f'o'i o 
do poderem os oJ•odot•es usi,J.'nngoiros J'UCI~mm• n :l'iscnlizncão 
rins t•ondus '' oxigil' mesmo :f'orcndnmon/.u o seu pagamonl.o, 
inlm.•v/ndo nu cobrnn1;a. das J'IJcoil,ns usl.ndon.os. Esse rwJ•igo, si 
dovornos t.cmt•l-o pm·n os J~·sl.ndos, devemos principnlmenlo l'IJ
J:eiuJ• pnrn. •u' Un mo,, 

Niío siio súmonl.c os l~sl.ndos quo cor·rem o risco de ban
curoLa. Lembramo-nos ainda ·do {wmliu.(f-loa.,, que J'oi •O snl
vn~'ÜD dn Uniiio conl.rn •li bunmu.•o/,n.. 

Niío mo pm•coo, Sr. Prcsidenl.e, que o /JOIH'ndo Senador 
/.onhu onoonl.rndo o .l'io do Arindnc, o enminh() pur·u sa;lvm· os 
Jnst.aclos do podgo quo corrom com os rJmpr•osl.imos oxJ.e,rnos. 

O romodio cnconl.l'Odo po1.' S. Ex. mo .parece por demais 
r.nergíoo, mesmo v.íolonl.o, JrJt,JJnl. 

O Sn. MONIZ Fnllflll~- :m• J'omcdio CJUIJ mnl.n o doente. 
O Sn. SrmsMUNDO GoNçAT,VJ~s- A 1 es/.e pl'oposi/.o V. Ex. 

mo fnz lembrar u seguinte quudrinhn bumoi·isLicn: 
Aqui ,jnz um homem rico, 
Nostu rícn. sonull.urn, 
Que cscaput·i·n ·!ln mo·losl.ia 
Si .niío morrosso du. cura. 

Orn, Sr. Jli.'Csidcnte, ninda quo cu possa niio ter razão cm 
suppor morl.ul o I'emerlio, c/le •í por /,nl modo violento que 
sl.l deveria. sm• npplillndo cm cas'Os gl'avissimos. 

Sr. Presírlonf.o, ou, nn modosl.in dns minlws forcas, penso 
f.or oncon/.rado o romodio pnm n mal. . 

Tive a honra de governm• .Pernambuco por f.rcs vezes. 
Dn primeira ver. na passngcm do an/;igo J•cgimcn para ·o· nct.unl, 
em que, tendo sido ·~npidns as nmnrguJ•ns, qurJ so1'fri, foram, 
rnl.rrJ.nnt.o, inl.cnsus. Em /,res dins em que mo vi 1í fronte dn 
ciJ•otimscl'ipoão do .Pornnmhuco, llu,io governo passei cspon
tnncmncn/.o no digno cJ·onHmtnclanl.o dns nrmns, nnquelle tempo 
t.ívo enseJo de impedir quo oroscosse n dívida publica ilo Es
t.ndo, ovil.nndo n nf'/'eot.ividMio do uma concessão que hnvin sido 
foi/.n poJo meu illusl.r•o antecessor, c:onselheiro Mnnocl Alves 
de :Arnu,io. 

·Na segunda ver. om que csl.ívc no governo do Pernambuco, 
preenchendo o l.ompo que :fnltnva M i/lus/.m eonsr.Jhr.iro Joa
quim Col'l'lln do Arnu,io, quo deu brilho a uma cadei.rn desta 
Cnsn, oooupoi o governo por um nnno o •alguns dias, cabendo
me isso oomo prosidonto do Senado do Estado, subsmuto do 
govcvnadoo·r. , 

iEsse sovm•no interino, cmb()rn um /.nato dilnLado, per
míttiu-mo prover 1ís despe?.ns do Estado com suos receitas 
ordinarías e ainda til•m• dellns, que não oram grandes- porque 
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a rooeil.n de Pcrnnmbueo nrr;n nnnunlmont.o om 0.000:000$-
1..1115:000$ pnm J'oclnzit· n divido pu!Jiicn dcssn sommn. 

Nn l.orccll'!l vc1. que HPVrlT'noi Pot•nnmbueo uindn pudo 
reduzir sun divida puhiieo, suppJ•irnindo !.orlas oH rlospozns 
oJ•dinnrios, <llminuinrlo, JTeSHo qual.r-ionnio dn JOO·I .n :1008, n 
total dn divida Pllbiic:n elo 757:000$ poro o loLnl qun deixei, 
iroluslvo ,o ompt•ostimo oxl.ol'llo, quo. 'llli.rrJ n m·uz o n pnl'orlo, 
t.rvo quo J,nzer. 

lo'oi-rnc SOiJJ'CillOdO ]1011 I'OSO OCilllflO·I' O S'OVOI'IIO ri c .f'Ol'
Jlnmhuoo, maR isso tnmbom muito mo :nmnJ'B'OU- nindn lio.ir. 
fui !101' isso nlvr•,/udo pm· 11111a BOI.i,n, quo nfio cousoguiu foJ•il'-
me, porque nlfo chegou o mo incommoclnt•, · 

!llus, si mo foi lionroso o r;ovor·no do Put•nnrnbuco, si nolle 
consBS'I.ll prcsl.nr algum sorvico i'tquollc grnndc E~l.nrlo o clisRO 
póde:C.mo J•osull.nr quulqueJ• satisl'ncilo, não onco.nl.rei súm~nl.rt 
n.lr.gl'ln 110 cnmi11ho- n cstl·ndn do Dnmosco nfio ó nl.n]lrl;arln. 
rJe··rosos. A rosa l.om perl'umo inohl'innl.o o n mocioz rio wl
ludo nas peLnlns, mus ri cct·cndn do cnr·dos o LH'ZOR rJuu im
pmlcm o sou nccnsso; oJI.o tem espinhos rjun l'cr·om 'l'unrlo, 
nrlverl.indl) n quem so appr·oxlmn que su rrJsgunt·do eonLrn ollos. 

Mos, Sr. P.residenl.e, ou dizia que mo puT·r.cr l.nt• oneon
Lrndo o remodio pnm .~ rlespropm·r:üo onl.ro ns rlespozns pn
hlions o as I'CDIJil.as. N csl.o r·omcc.lio, Si'. Pt•osidnnl.e, fll.IC me 
dou o rosnll.nclo n quo ,jrí mo rol'et•i, mo J.lUI'r.ce qtlll tí uomprJ
netrm•cm-sc n Unlno c enrln Esl.ado rln$ suas cir•cnmsl.nncins, 
snhmr.Ltm•r.m-RrJ a ollns, I.Of'Oill ,/n i~o. 1)1 

O Sn. Com.Ho 1> CAMPo~ -E qnnnrlo· nüo t.iverom .iuizo? 
·o Sn. SmtSMUNoo GON()AJ.vgs- E' cousa (Jtto não sol si 

existo, pois dizom quo o proprio senso commum tí a cm1~ll mais 
rnm quo hn mundo. i\1as, si não existe, I) pt•coiso que Ol'isl.a, 
c, dcsdo quo existn, l.udo il•tí direito. 

Mos, Sr. l'rosidonto, não mo JJIH'eoc conRLil.uoional o re
media proposto pelo hom•ndo ScmH ot•, OR nul.m•rJ,; quu S. Ex. 
nitou são: .T·oiio Borba lho, Lyon Cnhon, Rcnault •rnllct·, M ill.on, 
Gourd, ele. J'ú dissu que nfio Unha onrmnJ,J'ndo nollo,; o il'll! 
S. Ex. onconl.t•ou, quanto :í jnstificnciio !lo diJ•oil.o da U111fin 
cto rogu!nJ• o commur·eio inl.ornneionnl, no qual não mo parer1o 
estar comllrchcndido o rli!'11il.o do exigir quo os J~,;Lndos fn~nm 
~OUA llCI!'OCiOs, 1111\ÍOJ'OS OU JnOilOI'US, mr.dinnl.o UUi.OJ'ÍZili)ÜO rJa 
União. 

O Sn. S,{ FREIR&- Mns cu l.rnnscJ•evi os nul.m•os t.oxtnol
monlo. 

O Sn. SlOLSMUNDO GoNçAr.VF.R -Eu li aR oil.acíios qnn 
V. El>, fez. 

O Sn. S.~ Fnrmm -Enl.iio onconi.T•on o quü r,u r! isso, mnR 
nno npplicou. . 

O Sn. SrmsMUNilO GoNç,\I.VgA- Devo conrossm• a V. EJ<. 
quo estou cit.uudo de oiLnva, ~rlmonlo pelo quc1 li no discut·so 
do V, :&'t. Mnsl nas J.rnnsc.rJ·~cilos mesmo· que V. E:t. 1'L'7. niio 
encontrei n JllS il'icacüo que V. Ex. encontrou. 

t ' 

' 
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O STI. SÁ Frmm!l- Pcrfeil.nmenl.e. 
0 Sn. SIGISMUNDO GONÇAI~VES- ~[as, Sr, Prcsiflent.e, o 

orL. o• cln nossa ConsLil.uicão diz: 
«E' ria cornpiJI.cnr:irt exclusiv.n. rios Esl.ndos decr·ol.llJ' irn

post.q_.~- I." Soill'l' a expol'l.ncão do rncl'(mdOI'ins rlll snn pro- . 
dtWIJIIfJ ~, 

Ot·n, Sr. Pr·esirlr•nl.e, dcurcl.nr• impostos sobr·o n oxporl.nciín 
do rnorcnriDl'ins rln RIHt JWOdtlflCito p6rlo rr.forir-se t.nnto ú ox
porl.aciio pnt·n o inl.ol'iot• Mrno pnrn o nxl.ol'im•, d~ pr·oducl.os 
com•J o llUl'•\ n hOJ'I'nchn, o nssucnr, etc. 

Pr.r·gun/nrei .no honrado Senndm·: scr•á is~o commel'cio 
inl.or•nncional ? 

O S11. SÁ F111~1111~- Respondem/ a V. Ex. Jogo que te.r
minc o sou rlisemso. Niio qnor·n Jllll'l.ll.rhnl-o. 

10 Sn. SrmsMuNno GoNOM.Vr~s- Mns, omt'im, ,; commer•cio 
eom o exterior. 

Ot•n, a Consl.il.tlic;no cli~ rJuo cí dn oxolusiva ClOil1JlfJI.encia 
dos liMados durH'Ill.:tt.' impoHI.os solH·e 11 sua pr·opPin expol'lrtciio.; 
mns, si islo ,., nomrnm·cio inl.m·nacionnl, a Uniüo l.er·in o di-
t•eit.o rJ,, vil· CJX(IIllinur· ossos inl)loslos, ct•oio eu. · 

O al'l.. 1\" da Consl.iluic;iio 'Jlr·ohihc á Uniilo inl.e.rvir nos 
negoeio~ peeulint•os aos Esl.ndos. Parece, portanto, que pr·o
hibo a sua inl.ervcnr;ilo nn. docn·cf.acãn dessos impostos, ·o Que 
1) rJit•r,/t.o IJXcinsivo dos gs/.nr.los. Mas me pnr·eco t.ambem que n 
l1Yru1l.hnsn dos OnlJll'esllmos exi.IJr•nos nao oslt\ Jnclnida nas 
t~Xt1epções d~ lll!'L! ou~ . 

A Consl.rl.ut~·r~et nrnrln no ~ 2" do -nrl .. G5 JacuJI.n nos Es
l.ndos om r;m•aJ·f,odo e qtmlqum· diroilo ono não lhes J'ôr negado 
pai' clunsuln oxpt•essn. ou implicil,nmonlo J!OnLidn fJITI clausulas 
cxpr·ossns du ConsLHu iciio. . 

Clausuln expJiessn niio existe o irnplicil.n em clnusulns 
CXj'}!'O~SaS IJll l.nm]Jem UfiO CnCO)lll',ei_. ·-

ArnrJ.n no nr·l.. RI, a Consl.r Lutcao pr•Bsm·evc l)UC n Umtto 
garanto n sun divida interna e f!XI.crna. Uniu.s '1nal1uio, e,r
r.lnwio allr.r'i'us. 

•rodo o mundo deve snber quo n Uniiio não gnrnnt.e ns 
dividas cst.ndonos; ga.rnnt.o ns snns. 

O Sr\, SA li'illl!Rll- Esl.n c! qnc é n questão, 
O S11. SJms;o.wNno GoN(.:AT,vr~s- Pois h em; ó n quostno. 
Jnoumbc ,, cudà F..st.ndo (ni•L. 5' dn Ocmstitu iQilo) ·prover, 

n oxponsns pr•opl•ins, t\s necossidndes do sou govoi•no o ndmi
nisl;l'nciio. 

V. Ex. (rliriwinrln~.~a ao Sr. Sá P1•nirc) citou n gr•nndo ·fil,l
f.oridndo do ,Toüo Bnrbnlho, pornnmbucnno dos mais distinctoq 
o que ou l.nmhmn sompt•o ndmiro i. Pois penso ou qno JQií~J 
iBm•bnlho me d(( I'n1.i\o conLr·n V. Ex. 

A pr•oposil.o pondom .Toüo Bnrbnlho (la) : 
, «São Estudos uutonomos. O ]lJ'OVBI' (la suns dospezns ó 

nttribulo de onrncLet• soberano dos Est~doa. Setl' exercrcio não 
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depondo da Uniüo, (o !ln proprin o exclusiva anl.oridndo dos 
Esl.ndos.» 

Pcrgunl.nroi no nobt·c Sonnllor si se l.rnlm·, un hyrof.!Jcso, 
elo uma nocossidndc indeolinavel, como •POJ' oxomplo o sor1•ion 
do osgol.os elo .Pcrnnmbuco, que niio podm•in SOl' .!'oil.o com os 
recursos ordin:n•ios do iEsl.nllo, POI'CJUI\III.o osso sm•vico foi 
orcndo em cerca de 20.000:000)jl. Não sondo possivol no• lTis
t.ado J'CcOJ•ror· ~o ei•cclil.o. inl.eruo nem cm PtJt•namhuco nem 1111 
Capital J!'odern!, purgunl.nr•oi no nobJ•o Senador- devot·in o 
Esl.ad'l) solicil.ar dn Uniiio u sua licencn• para rr.oorl'Cl' no oro
dito externo preciso 1í solução do uma nocossidado indiscnl.ivnl 
c inndinvel e que se prendia ÍL vida de seus habil.nnl.cs? 

A Uniiío osl.nria sufficionl.emcnt.o informada dus conclioüos 
Jocnes, pm•n. resolver sobro essa necessiclndr ? 

Si hoje, Sr. Presidente, se exige ·essa liconca pnra os om
pr·esl.imos externos, pelo perigo que ollos encerram, porqtw 
não se o fazer tambem em rtllacfio .aos ini.IJJ•nos, que enccl'I'Um 
ns mesmos perigos ? 

O credor estr·angeir·o p6de ameacnr o oniz devedor com 
o~ ~cus cnnhücs, cousa a que, infelizmente, .hí .assistimos: Jnas 
o er·cdor interno não poderi\. Lnmhcrn querer tomar tlonl.a da 
reoeil.n publica, i'iscnliznl-a ,pelo menos, na qualidade do credor 
•!Jypol.hocario que é ? 

O 811. S.\ .Fm~mll- Os !Jens dos Esf.ndos não siio pcnho
raveis. 

O Sn. SIGISMUNJJO GONQALVt~s- Sei disto; mas não podot·:~ 
o credor hypotbecario, embora nacional, fiscalizar n rcccit:t 
publica, o que •í uma subordinação ? 

O Sn. SÁ Fmmm- Esta clausula tl admissivel c repre
senta uma outra questão de direito importonl.issima o resolver. 

0 Sn. SIGISMUNDO GON(."•Il.VES- V. Ex. limita O direito 
do cred·or. 

O Sn. SÁ Ji'm~mE -.Limito, c fnco-o ntó por uma qucsl.ãu 
de pnf.riotismo. 

O SR. SrmsMUNOO GoNCALVt~s-Opinião que .i:í t.inha 
:mlcs de nrrasl.ar V. Ex. ,o, esta confissão. .. 

1\!ns, Sr. Presidente, o que mo trouxe á tribuna. foi o que
rer ,iusl.ifionr-me do empresl.imo que cont.mhi quando gover
nador do Estndo de .Pernambuco. 

O Sn. S.\ FREIRE-V. Ex. está perfeitamente justificado. 
O Sn. SrmsMUNDO GoN('.\INES - Quando contrnh i esse 

cmprestimo fui censurado pela opposiciio, o que não estranhei, 
porque a censura dn •opposiciio nos netos do Governo é mnn 
cousa nnl.urnlissima. O Governo póde praticar o nct,o mais. 
meritorio, que n opposiciio o censurnr1\ do modo •~> mais ncrl
monioso. 

1\!as, no ter de conl.rahiJ' esse omprestimo, a opposiciio me 
disse: pague quando puder. mas nã<J oont.rai.n• emprestimo. 
Não <Joncordei com esse modo de pensar da opposicüo, porque 
concordar com Ln! conselho seria estabelecer o regimen do 

• 
~; . . 
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cnlo.tc. nopillo-o pol'l.nnl.o. O credor não l.inhn o direil.o de 
i'iscnlizar a nrt•ecndaoiio das rendas publicas, mas o Governo 
Lambem não tinha o direito de pregar o oalol.e. 

ConLrahi um emprostimo externo, u tyr.o bem regular. a 
St, juros c nmortiznctto· de l3 ·%'· Digo que fi -o a l.ypo regular, 
pol'rJuo no mesmo tempo ouLt•os Es·tados conl.rnhiram cm
PI'CSLimos a typo muil.o mais •Oneroso·, sendo que a União, ainda 
o nnno passado, o melhor que conseguiu i'oi o do 83 'h. 

A di1'foronon não ern grande par.n• as i'orcns da União, om 
rola cão ;í fraqueza do Estado . 

Sr. P.rcsidentc, foram interventores dest.c emprestimo o 
illusLrc Sr. conselheiro Joaquim Corrôa de Arau,io, a que mo 
rol'ct•i Jw· pouco, e cu,io nomrJ não pt•cciso rccommendn-t· no 
Senado, c o St•. Dt•. Cecilia no i\lnmedo, pernambucano rios 
mais disl,inotos, que se IJncontrnvam occasionalmentc na Eu
ropa. 

Não me senti uo direito de offerecer a:o• conselheiro Corro!n• 
de Araujo qualquer remuneracão.pelo seu trabalho. O Estado, 
do que S. Ex. é filho, tinha o direito de lhe nedir o som 
concurso o elle 11!!.() deu do modo mais franco. 

Ao Dr. Mamede, cavalheiro muito disLincto, mns de poucos 
recursos, entendi o.fferecer uma· remunel'lloão. 

S. Ex. respondeu que não ncceitava cousa alguma. Insisti 
110 ·n.l'!'ct•ecimenl.o, decretei o pagamento de .algumas dezenas 
de contos n esse honrado cidadão e a sua recusa foi inabalavol .. 

O que deram, .porém, os banqueiros Ms corretores, eu não 
sei. Sei apenas que o ompresLim~J< foi no typo de Si, 51%1 d~> 
juros· e 5 ;~. de amorl.izacão. 

Disse, Sr. Presidente, que fui forcado a reoorrer no cre
dito externo P,Orquo, quando cheguei a Pernambuco, encontrei 
uma divida !luctuante de 10.200:000$, superior, portanto, (~ 
receita do um anno. 

Antes de partir, .porúm, fui procurado aqui pelos· gerentes 
do Banco dD Brazil e· do Banco do Commercio, que me pediram 
providencias para lhes ser paga u quantia de L 000 :000$ de 
,juros acoumulados de quaLt•o annos dos seus títulos do Estado 
do Pernambuco. 

Disse aos dircctm•es desses bancos que ignorava o facto, 
mas que em todo o caso faria uma Pl'Oposta. Na di1'ficuldado 
do lhes pagar cm dinheiro, eu lhes offereci titulas da mesmn 
cspecie. 

Responderam-me estes senhores que não podiam acceitar 
taes titulos. 

· c Bem, disse-lhes então, quando chegar n Pernambuco exa
minarei tal assumpto, para ver o que poderei fazer.» 

Nessa •occasião lhes disso: «Creio que as condicões do 
Estado exigem que o Governo recorra ao credito. J'eco aos 
senhores que me auxiliem, que me forneçam os meios paru: l'U 
consolidar a divida 1'1uctuante do Estado.» Recusat·am-se 'irt 
lim.ine. 

A quem poderia eu recorrer fóra desses deus bancos, com 
interesses no Estudo ? Nessas condicões, Linha cu l'ecursos in
ternos? Parece-me que nüo. 
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Os orerloros ornm nnoionnes. Podorin ou lrnpor-lhos n 
eonsolidnc1ío do sou c:J•odil.o POI' moia iJrJ l.iLnlos, nbl'ignndo-oH 
a reoohol' l.iLulns <lo Jnstndo quo IJSI.nvnm som uotncno 'I l'rJIIHO 
IJUo nito. Pomo quo SCI'iu ni11dn. o quu hn pou11o llilurnni o 
rog/rnon do c;alo/.o. 

O 11110 os tli!'oc:Lot•rJs do Uurwo do Bt·n~il u rio Cornrnor•rJID 
l'OCUSill'UITI 110 llio, OIJIJIJjl,lll'lllll I.IIJI l'OI'IIIImiJUIJO, 

QUIIIliÍO IIRHUmÍ U CIIJVIJI'IIO, J'UJ [ll'OIJIII'Ilr:iU Jlnol' Rf!IJ.q 1'0-
Jli'OSIJili.UCJI,IJH (jliO !nO diSRIJI'IIIII lllliJOÍi.lll' ll rnliilllt JI!'Opnsi.rt: ilu
liOÍJIJI'illlll J,JJ,U]IJS /1111'11 llOIISOiic.iul' ll RUII lll'Odii.o, 

C1•oio quo l.iulcum JHH'dido n cspcJI'IIIlCII du hnvrJI' diniluit•ll 
o, JIOI'Lnnl.o, rll'll mulho1• l.ot• os J.il,nlos quo J'lllllÍol'inln ·nlgunm 
llOLIBII, 

Aprovull.ui l.ul unonsiito um l'ul'lltllnhtiiJo pat•a lhes l'nllnt• 
llOYilTIIOili,IJ IJIII l'lllllli'BOH Jllll\11• O .Jn.HJ,JIIÍOO. llr!Hii011rl1JI'ni11-IIIU aiurla 
quo isso lhos ot•a impassivo!. 

Que fuzot• llll 'I NnquolitL tH'IlOII nüo podin linvm• tlilllll!it•o; 
nqui, n Bunou do Bt·n~ll, que r! o .l.lu!lrlu Nnuiollnl, no quut r! 
IIJiliR 11ul.u1'nl que Rtl L'Oilül'l'll, otn III.'ÍiliiJit•o lugat•, .1'uuusou-sr1. 
Depois do UIIIU l'l!llllRll riu BIIIIIJO UI H1'111.11, 11 niurln do HCIIIIJO 
do IJOJnllltli'Cio, PIIIIOI'Í:J 1.111 Jll'l!lllll'ill' OIILI'IlS 'I l'rJIIRO (Jl!IJ IIÍIO, 
~Jus ü quo 1':!1.01' 'I Não IHI~IIl' 11 tlividu 'I Nilo t!l'll JlORRiV•JI, 

V, JDX, fJIIIll' RIÜHII' ljlll\IJR lll'lllll OH IJI'OJiOI'OR do .EsLurlo ? 
E1•a, na1 pl'iJIIIJil'o lug·ar, n 1:\nul.u Cosa r.ln ~I ism.·icoc•rlia, que uão 

!lt'eoisuroi diwl' nrJ So11ndo qnu rl a nssisl.etllliu Jllllilirm do 
.~atado que l'IIJli'I!RrJni.o, ll que silo socrl1ll'l'idos ]JOJ' olla os rJr1gos, 
os sul'llos, os nlei,l·ndos, os dnsvnlidos os hospil.nns. 

C1•eio que uno devia domoi'Ot' 'O pngnmonl.o a nsso nslu
belcoimcnl.o que lii'COiRII\'Il do diniHlit•o Jllll'n distribuir 1\Qllr!llr•~ 
Qllll SOCCOl'l'iO, 

J~l'll oiL illnmiiiiiOilO publiOII. .l'OdOI'ill tlll fn~Cl' 0011\ que Rll 
suspendr1ssn a illumimtcão de Pernnmbtwo. 'I El'n a Companhia 
rle l~sgol.'l)s. Os set'vicos dessa companhia podiam srJJ' slls
pensos 'I r~r11 o Mont.epio dos P11ncoionarios l'nblirJos. Podm•i:t 
eu MI!'AI' 1\R vi11vns 11 ot•phi\os ns JlllllR•ics qnc o F:al.nuo· hnvia 
recebido il''~ sons rlA110sos 11 11:111s 11111':1 t•osi,il.uil'-lhcs 1101' suas 
mortes '1 

Sr. Prcsidrml.o, on fiz o mnprosl.imo externo pm•qun pl'e
oiscwa Jlngat• n.os or~>doros. Nilo podia rcoort•rJt' aü credito in
terno, nn nnl.cs, recol'ri n llltl foi nec;ndo. N:io podia imPÕl' 
aos crerlnros o rcccbimcnl:o de l.il.ulos desvnlori~ndos, 

Qne hnvin rln fnzer ? Onde p•odia achar dinheiro 1 
E en niio mo snnl.irin .lJcm, oomo Governo, om vir ~otir.il.ar 

:l -Unii'io lionncn pnrn pngnr n~ dividas tio l~stndo. 

Sr. Presidente, penRn-sc hn,io cm limil.nr õ direito rios 
Esl.ados rolutivamonto a arnprosl.imos oxl.ornos, pelo snn perigo 
o porqnc ó possivol quo hn,lll oxigenei:\ int.ornnoionnl pnrn sen 
pagamento. Amnnhii, por quo rnzão não fnzor •l mesma cousn 
em relnçiio :\ divida nvu\tnda interna? Pm•eco que ·os credores 
internos devnm ter tnmbem direil.o ú int.ervencilo p.nrn qur? niio 
se cstnbolecn u annrohin e o calóto como regimon de admi
nistração. 

" 
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Depois, doado que so onl.rnr no cnmínho de rcsl.ricoi)es do 
ciiroíl.o doH Estndüs, JlOl' quo mio exigir quo n Esl.ndo st\ possa 
m·r·enrlnr nm SP;I'víçn ímporl.nnto depois do Jiccn(•n .da Uniiio '! 

Dado o PL'tmrmo golpe, pot•qne parar no cnmmllo o não 
·ÍI'•M no sogUIHÍO· o no l.urr:oiro e n. qnnnl.os fm•om julgados 
cnnvon íonl.r.s ? 

Pnl'or:o que o r:nso tl gravíssimo, féro mesmo n nnl.onomin 
rlns l~sl.ndos. 

O l'Ogimr.n tí o fodol·nl, o o dn Uníiío como rcsullndo. rlon 
cnllígnr;õn rins Esl.ndos: mns pnl'cc:o-mo que niio tí o dn tul.cln, 
porque, closdo que osl.n so,ja csl.aholooícln, cu não sei o que po.~sn 
sol' nuLonomin r.Jns !Gstndos e, porLnul.o, n l'odol'nt;i!o. 

Nilo nolthooo diJI'inícii.o rle forler·nçüo f(lW não sr.,in !ígndn 
(1 de nul.onomin. 

A União, dcmn•l.o, rlovc tor umn r;rnnclc inr!ucncín sobm 
ns Esl.tH.Ios, mns Jllll'oco-mu quo cs~n inflnencín devo sm· de 
Hni.uro1.JL moral o não de íni.ci'Vont;.fio· nos seus ruJgocios por· 
r.xlr;cnelns que nll.m·nm PI'Of111Himnonl.r. o l'ogímr.n. 

A nul.onomia dos ERI.nr.los tí sonsivol demais; tí como 1:t 
scnsit.ivn, que He ononllw, t•ol.t•nr.-sc mnl l.n~uHm: tí um -nrili 
11W ffr11(/e}'Of!. 

A União deve, rlecm•f,n, prnl.ecr:iio Mil Esl.ndos nn caso de 
nxt.roma necnssidnde, rle rmlnmirlndc, mns f.!Ri.o dever de pro
l.tJl!l•flo nnn mt~ pnr•nt't! ~llr hnpnr.,l.o nm dlr•eilo dr. l.ul.eln. 

Mns, Rt•, Pt•csídnnlc, não quem ínsisl.it• um discutir• díreíl.o 
inl.ornnnionnl com o homndo Sr.nar!ot• qnn ú mrsl.rc nn mal.r.rín, 
n11o passo que ou ,h\ n esquoci. 

O Sn. S . .\ .Fnr~mE- Niin npoíndo. 
O Sn. SrntRl\JIJNilO GoNÇM.VIlS -Os ompro$1.imos mníl.ns 

\'O?.CR silo ,iusLil'ícndos poln cxisl.cncin do flivídns fluctunntes 
nvultndns: si n roccil.n m•dínnr•ia nii·o chega pn1•n ns despezns. 
muito menos ohognr•:í pnrn pngm• do umn vo1. l.odns ns dividas: 
qnom cliz isso nfio sm1 ou, sil-o grandes oscríptoros como Le
vnsscnr,. Lcnn Sny, Gmlll', Ril!n Sn!erno c antros, Foi o que 
fiz enl.m n espnrln o n parede, como ,i(L disso. As diffír:uldndes 

llnrn n. União c pn1•n os J~stndos me pnrecem dn mesma nn-
111'07.:\ o o J'nmcrlio Jlut'n ovilill' ameaças de LíJ•os do onnhfio 

c fiS!lntí?.nc.iio nn cohrnncn rios imposl.ns, o uníco remedia P. 
o pngnmonto. 

O Sn. S..\ Fl\llll\1~ - Fnzm• a remissão. J 

O Rn. Rrmf;MUNno GoNçA::.vrcs - .Ttí tomos nm c:aso dcl.c!'· 
minnrlo por lei, n qnc dec!m•ou inc:nnsl.ítunionncs os impostos 
inl.m•-eslndnncs, qun niloo foi nheclocida; en l.ivc n hO!H'Il eh• 
fnzer• pn:·t.c desl.n n!l.n corpornc.ão qunndo se cliscul.in nqui n 
nssnrnpto. Oppuz-mc no pro,jor.l.o rlizondo qno n impn~l.o se me 
nfi~urnvn dn maior• incnnveniencin, rnns nfio inconsi.!Ln!lion<~.l. 
A lei foi votada. 

O Sn. RA FnF.mE - E votndn mnit.o bem. Eu uonsídoro 
esses impostos inconstítucionaes. 
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O Sn. SlfliSMUNiln GON().II.VJ~H - •Jlrmsn IJIHJ níin o são. 
~lns V. :J~x. lern l.'nzfio; n lei J'ez nlgtllll lloi!J. l~nf,J•ulnnl.o, pi!l'
!lnnl.n n V. :mx. Si olln, .l'oi ohmlrJrJirJn 'I 

O Sn. S,\ l•'!nmn~ - Gndn voz Cfi./IJ duixnl' rir! o Sf!i' f'ir•n o 
di1•eiln dr. 1'/Jelnrnnl' dos l.l'illllnnns 11 1/ullidntlu do ndo, 

O Sn. SilliBM\JNiln CION().\1-VI~R - Jssn tlepenilr. rir• fii/I./'OS 
pcirJur•os ••• 

O Sil.S,\ .I<'IIIWII~- .Isso (• n :Ji'odm•ncfio. 
0 Sn. SH.liAl\IIJNilO GONÇt\14VmA - JD' Ulll 1'01!1.11'80, Olll I'I'Rl'U 

indl'irmz •. 
O Sn.S,\ .l<'nE/111~ - Nfio; 11110 scuhol'; um t'rJ!l't'n ol'l'ienz. 
O Sn. SinJRMUNIJO GoNÇAI-VI~S - :mmhoJ•n ,iulg•nsse iiWIIII

sl.il.ueional 11 lei, obedeci n olln. 
Ghcs'lllnlo a .Pr•t•nn mlnwo, immctl i ai n nwn trl suspr•nd i J.otlos 

os impostos .inl.rl/'-nsl.nduaes; 11 l'osposl.n qnn l.ive J'oi que 11s 
oui.!'OS J~sl.ados wnl.innn.vmn con1 IJIIes, J.nes rJnmo n d·a. l'ar·n
hyhn,· flUe rJul.iio t!l'a govet•rm.dn pnln nnsflu collt!g'nt n amign o 
i-11.'. Wni:J'!.'odo Ll!nl, e o .Esl.ndo do llio Gt•undl\ do Sul. 

D.ihgi-nw nnssn occnsiiio no cm innn.f.IJ St•. Dl'. Bm·gus Me
doiras, podindo n suspensão do imposto, que •a.ind:t ho,íú n.lli 
sr. cobl'a, sohr•n n l)ill,t•ndn do nleool 1J dn nguaPdnnl.c no Hiu 
Grnnrlc do Snl. 

0 Sn. CASST.INO IJO NASCIMI>N'I'O - Nôs cobramos imposto!. 
sobt•c o nlcool e a ngunl'dcnl.e, J.nnl.o pt•odur.idos nm PcPnam
lmco como no propt•io J~stnclo do Hio G1~1ndc do Sul. E' o im
posto de consumo. 

O 811. SrauhmNoo GONQ.IWJ~s - V. Ex. n:io s1\ r.nngue. 
0 811. CASSIANO no NASOI~1BN1'0 - Nilo estou ?.nng·ndo; 1\ 

um ~implcs npnrlc cxplicnlivo. 
O Sit. StGTSMUNDO GONQ.IJ,\'g~ - Vou al.1\ rliwt• ~no; penso 

que niío tenho rnzão. 
Jllns, St•. Prcsídcnl.1\ o St•. Bol'gcs Medeiros não 11111 di)]J 

ouvidos e cu entendi que o meio que l.inhn. era rengir. Pot• isso, 
o Cl)ngresso do l~sl.ndo de Pernambuco votou uma lc.i m•cnndo 
o imposto de 5 ;; sobre o xnrquc do Rio Gt'n.ndc do Sul. Estn 
J'ncto clei<mninou a idn 11 Pernnmlmco ele um C'llli~snl'io do Sr. 
Dr. Borges ~fedeiros pana se {)Jltr.ndcr commigo. 

0 SI\, S,\ l!'RllllÚ>- Vc.in V. ]~X. n efficncia dn lei. 
O SR. StmsMUNllo GONQ,Il.VJ~S - A inobservnncin rln lei 

fedcpnl. 
O omi~~nrio do Sr. Dr. Borges Medeiros foi por mim re

cebido com toda n disl.inccão que era drwidn. ltl10 só no emis
•m·io como no grande Estndo que o enviou. Entendeu-se com
migo c, . pergunt.nndo-lhe eu qual n eompcnsnciío que dnva n 
Pernambuco o Estado rlo Rio (lr.n.nde elo Sul peln ;;uspensiio 
do imposto sobt•r• n entrada do xm·que, l'L>spondou-me o em is-

, 

' 
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~111·iu do 81.·, Dt·. Bot•ge::~ ~ltJlleit•os que ~ou~a alguma. l~nliio, 
J'elui'IJUi-llte: l'icamo>~ nu mesma. (llisos.) 

O ::;n. C.IS~I.INU uo NAtiCI~II~N'I'O - Unicamente purlJUC a 
!1Ji de i'et.•numbuco era iuconsLiLucionn:l. 

O 8It. SIOI~t.I.UNuu GoNr.:.\t-Vll~ - V. Ex. póde dizer iti80 
Eu não queJ.'U discuLit•. 

O J:acLo 1i que o !tio Ul'nndt! do Sul cobmva imposto so!Jt•u 
a uul,t.•ndu Llo aluou! o tia MUUJ'thml,c e Pernambuco cnlcudeu 
t:Oilt.•ul-o sobt•e o xarquo, 

Mas, votl.ou o crnissario pal'll o Huu Estado c então aovu>~ 
uugucinçúcs se unl.ubolu.t•nm enLre mim ·O o Sr. Borges de Mc
tlllii'OS, JH'Opoudo eu quo S. J~x. t•oduzisse lO .% sobre 100 
(pOJ'IJIIe o imposto eJ.•n de :100 .%) que eu rcdu~il'ia :115 c as~i111 
HIJS8iL e:;cnlu; redur.imlo t.JIIu .:!IJ .% eu reduziria :.!JG aLé a cli
minnc;fio do imposto, S. :mx. niLO concordou, pt•opoudo, final
nwul.e, um m•IJi.l.l•nnwul.o, qw~ eu acccitci . 

.i'ol'tnnl.,o, l'omos n(•s duus que iniciúmos o re:;irneu do 
nl'hil.t\n.menl.o, que depois SIJ JH.'esl.ou n questões Iulmnaciouaes. 
A glot•in pet•l,ottco a S. l~x. Foi ·IJsc:olhido o Sr. Dt•, Al'fonso 
Pounn 1J 1\lll:eil.o por nmbus as purl.cs. 

Tu I' e I i7.1UIJ11 l.o mot•t•eu o grau(lc ost,ad is ln, propondo cntiio 
o St•. Hot'!;I!S de Mcdeit•os pnra nrbit.ro o St•. Dr. Nilo Pc
uanhn. 

Acecil.ou-o u meu ani,ccessot• no govcmo, I! S. Ex. J'oi 
quem I'IJSolveu o tmso, l'llduzindo qualqum· cousa no imposllJ 
eoiH'lHio pelo llio Gt·antle do Sul c climinnndo o imposto do 
!Pernambuco. 

Foi JlOL' isso Cllll! eu disse que o nobre Senndor tinha 
razão, porque a sentença foi conlJ.•a Pct•nambuco, .c f\ scnlonça 
é a vcl'd.nde, l'l'c,iudt'cmla. Jli'O vc1•ilatc hnbctur. 

O Sn. C,ISSIAND JJO N.ISCil\LI;N•i'o - Passado. cm julgado, 
fuz I1Ji enl.rc ns partes. 

'Ü Sli. Stms~ruNJJO GoNÇ.It-vg~- i\rns, St•. •Presidente, J'ui 
cl••sviado das I!Onsidr.ot.'ll\'Ões que fazia e preciso voltar a .cllus 
rmt•a nlio enusal' fi uLttm\•iio do Senado. · 

SJ•, .Presidente, 1JU .ili t•el'ct•i as eondicõc,; rJifriccis em que 
mn cnconLroi e que me obJ.•igaJ·am a recorrer.• ao l!t•edilo ex
l.eJ•no, !'ar.endo-o const.iLuciClnalmcntc porque ainda nlio havia 
lei . .. 

O Sn. S,i l•'lllmm- Como ainda não ha. 
O Sn. <StmR.IJUXJJO Go::o~ç.IJ.vgR- •.• ·como ainda não lm. 

l l1Jpois destu lei os pobJ.•es l!;sLndos c'om cct·te~a nüo podc!l'ãu 
mais eonl.rnhit• emJJJ'eslimos exlcl'OOS, [IOJ•quc nin:;ucm lhes 
iJ'<i tlnt• o seu dinheiro. . 

Pt•eciso, po1•ém. rcslt•ingit· a;; minhus considcl'U~úes e vou 
1'n~el-o. Sr. Pt•esidenLe, Lenho aqui umas notns .i:'1 um Lauto 
antigas, mas que voem u proposllo, pnrn .iustil'icnl' u neces
sidade que tive de eoutmhit• um em[Jt•cstimo cxlot•no. . 

• 
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V, J~x. me JlOt·miLI.h•rí que r•ccorrn n ellas: 
Erwontr·oi, ao nssumit· o 3·ovm·no de Pernnm

bu~o. n 7 do nbr·il do ·1 oo;, a divirln flu-
ctuanto de ...... ~ ................... . 

E do uma omissão do apoliccs, sobremodo 
onot•osas, de :imorLiznciío ascendente pura 
o seu resgate em J :l annos. de juros 
de 7 o/o, do JH'omios de 5:000$ cada uma 
das quutr.•o primcir·as sorteadas cm cadu 
semestre, que entendi dever resgatar, 
encontrei •...................... , ... 

Estas duns pnr·r!ellas sommuvam ........ , .. 
O omprestimo ex temo de i. 000.000 de libras 

esterlinas n Sl o/o, ou 8'10.000 libras, a 
15$ (cambio m'ddio do ltl) produziu,. 

'l'ive mais, emittidos em upolices de 5 % ao 
par, para consolidar os ,juros de quatro 
annos de apolices igunes dos Bancos do 
Brazil c do Commorcio, que as aeeei
l.al'am pur·a consolidncüo de credito sou, 
mas as recusaram pat•à ctntl!'osLimos ... 

3.700:000$000 

13,900:000$000 

12.150 :000.~000 

l.000:000$000 

Sommando as duas parcel!as..... 13.150:000$000 
ou monos ........................... ,..... 750.:000$000 

do que a divida dos .•.................... 13.900:000$000 
ao pag'ntnonto dos qunes appliquci r> J)l'r>rluct.o lnLogml do 
cmprestimo cxtomo o a emissão do ·1.000 :000$, para conso
lidar os ct·orl!Los do T:lanco do J:Jrn~il o do Commoreio. 
"\o nssumit• ou o sovorno, a 7 do a!Jl'il de 

1004, encontrei n divida taLai de...... 3S.t!L54 :000$000 
Ao deixar ou o govcmo, a 7 do alJril do 

1!108, deixei n dívida LoLnl, not• qualquer 
titulo, inclusive o cmpt•estimo externo, ele · ~7. ü07 :000$000 

ou Jnonos, .... , . , ................... , ... . 7'57 :000$000 
IJ~u, \:>oJ•tanl.o, nüo augrnonLoi, diminui a divida do Estado. 
:ru, a ém rlos 757:000$ 'de r.lii'J'or·cn(•a purn mrmos do taLai 

da diYida que deixei pum o tol.al da quo cncrmtt•oi, J'i1. dos
!ltlPnl.'cr:ct• o tH'C.iuil.o do Lypo do umpr·estimo (81. % ), is Lo ú, 
lllO.OOO libras a Jl)$ I(enm!Jio de lü) ou 2.8ilO:OOO$, isto ú, 
pngurJi-·os, pot'quo, apcl.nt• de hu\'Ot'rJlll alie; augmcnLado tio 
seu valo!' a divida, r.sla t'i~ou J'cdu1.ida; ussim puguci eu de 
dlvicln 3, 607:000$, sommn du.s duns pnr·collus que Lenho !'O
ferido. · 

Além dos 3. 607:000$ l'Ci'ol'idos, ou obtive da !'Cceita or
dinal• ia 110 período do mmr ultimo s·ovct•no pnm as clcspczuR 
oxi.l'aord.inm·.ins, m11is elo 3.000:000$, com os quaus cloloi o 
Estnclo com cdl!'icios pnrn o sou Senado, n sua Rocl'ot.nr•in do 
.Policln, a sun Rcco!Jodor·iu, o sou palacete om Olinr!u, um dos 
sou8 qunrlcis c um llos seus fomos delncinoraciio, reputado 
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o melhor da Amcrica do Sul; r!, auxiliando Oi! digmos prefeitos, 
~oroncis T~duardo Martins de Bat•t•os c Coruclio Padil'hn, iniciei 
n modcl'nizncão rins vclhaH eidadcs tio llceifc c Olinda. 

Dos rccur~os ordinnrios do JDstado consegui no meu ul
timo governo mais de o. 000 :000$, para as dcspezas extrnor
dinarlns, c deixei nus diveJ•sns caixas do 'J'hesouro cerca do 
G00:000$000. 

Ponso que, ú vista disto, posso dizer que enCO'ntrci o 
remedia unico c neecssario: fazer economias. 

Sr. Presidente, devo lct•minar. 
Não foi por· vangloria que referi ·alguns servlcos que 

prestei a Pernambuco, mas pela ncccssidacle de ,iustiJ'icnr-mc 
de ler· recorrido no credito exle!'llo. 

A Pernambuco, dado que muito mnls Livesse feito, ·CU 
ficaria sempre cm divida, tanto eu devo (tquclln terra, ú 
qual, embora não se,ia ·O meu torrão 1natal, eu adoro pelo 
muito que lhe devo. A PoJ·nambuco, pois, peco perdão pelo 
facto ele haver rcfcl'ido laes serviços, c no Senado, pelo facto 
de lho haver roubado tanto tempo. 
· Era o que tinha a dizer .. (Mwito bam; rn11'ito barn.) 

O Sr. Sá Freire não pt•otcndin nem esperava occupar a 
atlen~ão do Senado, em defesa do projecto ainda em 1' dis~ 
uussão; mas sente-se no devet• de cort·espondcr t\ honrosa n:t:
titudc do illustrc Senador pelo Estado de Pernambuco, que 
trouxe ú tribuna o vasto subsidio do seu estudo criterioso c 
visivelmcnto empenhado. 

Faz larga analyso da figura .iUL'idica dn autonomia, defi
nindo detalhadamente as aLI;l'ibuil;õos o deveres dos Estados 
em suas rclucões com n. União, pnm demonstrar nté onde devo 
chegar n lal.itude daqueltn instiluicúo constitucional, de sorte 
a não l'ct•ir u sobcrnnin nem dcrt·ocur o regimon poln dissolur.ão 
dos Iucas do unidade da fcderncão. • 

!~assando ao assmnpl.o directo, lembt•n que cm materfu 
do t·osp_onsabili<lndo nos cmprost.imos oxlm·nos lm ainda opi
niões contt·arias. O proprio Senador por Pernambuco entende 
que a União não tem responsabilidade nos cmprostimos reali
zados polos Estudos o o orador nfl'irmtt cntogoricnmonte do 
modo divot·so, e cita o caso do Espirita Santo, cm que houvo 
ntó uma amenoa de violencin attenLutorin (t integridade na
oionul. 

ltcct.iJ'icou. algumas apruciu~ões do Sanador JlOr Pe!'uum
lluco no discurso com que o ornclot· ,iuslil'icou o Jl!'ojeclo, notn
damenLo no Locunto ús dcspezas tio Yinçüo ferroa, que niio 

, foram pot• S. Ex. condemnadns como pre,iudicincs c apenas 
como iuopportunus. 

Declarou-se no Judo dos CJUC com!Jutom a politica finan
uoit·n, que nrocut·a recursos nos mnprcstimos conlt•u penhor 
uns suns rondns o cilu Vivoit•os do Cnstt•o: 

«Assente como ú axioma do Direito .Publico que 
a poda1• da taxar 6 um attrihuto inlwl'cuto 1í sollo!'nnia 
!tacional, im1~rcscripLivel, não pocl~ndo suu oxo1·cicio 
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ficar depenJenLo de cum•uJu"üu~ particulares, •i poutu 
cuntrovcr/.ido o de stdJcr ~i a doul.t•iJm ,jurídica .iusl,ifieu 
a pmtica d•J ol'fureceJ.' o g~tudu tmur,,· o hnJW8l08 tb:tcr
mimu/us, como garantiu dos •:u1presl.imos que conl.l•au, 
••••• o •••••••••• o •••. • ••••••• o ••••••• o • o o • o ••• o o • o •• 

A lcg·j~Jn~•iio lJJ'IIZilcirn, illlil.nnuo n· :i'J'llllllfJW, uu~lat•a 
t]UO U~O podem ~CI' ab.I'Ol/l.la'!IWillu ]JCIJiJOl'ado~: u,y ÚCIIS 
tia {]uiúo .• dos J;'.llatlos a tios MI!'IIÜJiplu.~, ~cm u;l.a!Julcect· 
di~LirW(iÜC~ oni.J·c os que 8iio de uso ]Jublico u u~ pa
Lrimoniacs . 
• • • • • • • • o ••• o •••. • •••••••••• o o •••••• o ••• o ••• o ••••••• 

Divir,jo desta maneira. du pen~ut•, uiiu JlOI'CJUu cóu-
siderc 1108 Lribul.os C8SC l:a'Í}JJf,UUr:oJ ?ICI'UO,\', .não jJOUUlldO 

assim o Estado .f'i•mt• privado dos meios do cunJpril• a 
sua missão, pot•quant.o olle deve cxaminuJ• bem o~ seus 
recm·sos, antes de recorJ.•ct• ao credHo, mas por que ú 
indiscutível que o direito de f.t•ibuLm· é improsJ:t•iptivcl, 
não pódc J'icnt• depondontc do eouve111;ües purl.ifmlat'JJS 
c, s•:ndo if'Jlponlioruve is· torlu.1 o.,. bens tio Bstarlo, os im
postos ·ll l.nxas seriam Ullla garantia illusoria dos em
JH'csLimos. Doul.t•ilm em conlt•at•io so J'undn cm uma pt'JJ
ten~a di~LincJ)ão unLl'e dh•aito da ta.r.cn• e o 1'f1ndimenlo 
dus tribu.tos, sendo impJ•esJ:riptivcl apenas o prirnei!'o. » 

ú tlcsenvolvimcnlo dessa l.heorin 'l'eiLa no br.ilhanlc Ll'tl
ltalho do Dr·. ViveirOB de Castro convencerá OH Que mnis quo
l'JJUJ comhal.cr o pro.iecl.o de que são um vordndoiro pcl'igo 
naeionnl os cmprcsLimos dos Esl.nclos e município~, sem iu
si.J.'Uccão di recta dos podet·es publicas, 

Demonstra que o Pl'O.ic,;Lo não o'I'J'cndc n auLonomi1t dos 
J.isLados, quer so considet·e o cmpt•estimo I!Omo uma opm·ucão 
commercial ou eomo f.toansncoão civil, Jcgislundo o Estudo, a 
União, sobr1J clirciLo substantivo. · 

Ein ·qualquer dessas !JypoLheses uemonstra-sc a consLitu
cionnlidnde do pr·o,jccto cm debate. 

Niió pt•otondc J•osl.t•ingiJ•, de ·J'(tJ•mn alguma, o direito que 
toem os Estudos de ui<t\1' de seus impostos. Ma~ usar de sua~ 
rendas niio ti •nlienal-ns, o/'l'crecondo-ns como gm·nnt,ins, pois 
quo assim i'hí. ao crodor ••s/.rnngoit·o o uiJ•oito .do .inl.orvir na 
udminisLrnciio, u isLo ,; quu o:l'./'onrlo 11ilo 11 aul.onomin, mas a 
:;obCl'nnin dn União, ele quo o l~sl:nclo •Í apenas umn. nollnla, 

O l'Cmcd i o fll'Oposlo poJo honrnclo l'Cpl'esonl.nnl:o r! e Pr:t·
nnmbuco pnt·a ·a soluclio desse gl'nve pi•oblomn rn~ lem!JJ'nl' o 
que ha pouuo tempo leu no livro ele sociologia ele J3aucr. Dis
cuLin.do quesl.ücs ele interesse goml e soeial o orador tc1YO op
portunidnde rl1! citUJ' lrenelon, que rli~ia quo uos pui~es da 
BoLicfl niio et·n nbsolutnmente uucessnrio haver juizos, porque 
Lodos os individuas snbinm tiio bom qunes 01'0111 os sous di
reitos o RJJUs deveres que cru nbsolutnmenlc iinpossivol n 
qualquer' ferir direitos alheios. 
' . . ' ... 

• 

•:'"!" ., 



SESSÃO EM· 23 DI:: J()LJiO·DII i912 

Era· o que se 'dava cm Pernambuco quando gove!'lla.va a 
honrado Senador - com satisf•ucão ronde esse Pl'cilo de ho
uwuagorn ao digno I'CfH'cscntan.tc duquclle Estado - ulli, como 
uo pairo da Botica, lodos c mn i H do que todos S. Ex. eornpre
lwni:liam quaes seus direitos e seus deveres. 

E eis a razão por quo S. Ex. deixou o Estudo uurn11• !i
tuucüo suporioz·, digna; honrada o cxomp!m·. 

Em torniJO mais conveniente tmtar1\ o proJecto como cou
vóm e dnr1\ ntt.eucão a alguns at•gumontos adduzidos pela im
JJL'eusu, desta Capital, que . com tnntn bcnovolcncin acolheu 11 
iúéa twllo consubstanciada. . . · 

.Não pot· vaidade mas pela satisi'a~ão muito iutima. tio um 
dudicndo ussumplo tão interessante - lê ao Senado o seguinte 
tclegranuna publicado no Corr{iio da Manhã: 

c Londres, 12 (Havasj- Os .iol'llaes publicam tclc
grummus do IUo de ·Janeiro annunciando CJUe foi aPI·c
soulado ao Senado um pro,iecto do l~i determinando que 
nenhum Estado da Ropublim~ podorú contraltir emprcs
timos ~em prévia autot·izacão do Poder Federal. 

. ~r.anto na imprensa, como nos llirculo~ financeiros 
c~tu noticia causou exccllente jmprcssão, porque o pro
jecto apresentado núo só reprime muitos abusos, como 
obrig;1 os Estados d·~ União 11 cuidar mais a sério das 
suus fontes do receita, uma vez. que de futuro terão 
mais diJ'l'iculdudcs pnm obt.er dinheit·o. no estrangeiro.,. 

~Pura concluir diz que os emprestimos· hüo ·do acabar um 
dia. Hoje, um administrador quo surge, o Loma. posse do go
~eruo de um E~tado ou da União, níio cogita das J'or·cas vivas 
do Estado, não cogita. tio desenvolvimento das suas 1'outcs na
turnos do renda; deseja irnmediat•umento deslumbraz· o mundo· 
com as obras u.ovns, sumptuosidades luxuosas, como expoente 
du grande overosidadc, mas o resultado, destes desvarios em 
Lumpo não muito longínquo hn do sm·gir· com n irnpossibilidaúu 
du outros emprestimos, como já. succodcu· com Pernambuco, 
Jlot·quo tlusa.pparccorú o pr•incipal 1'acl.ot· para o desenvolvi
mento do todo o PI'Ogt·os~o. o principnl incentivo cconomico, 
o apoio da nll.iver. dns nacõr.s, o credito, que ·tem a ~ua base 
nas fonlus nulut·ues do t•cndtl c l'rodUCIJÜO· c quo ó lunto maior 
Quanto monos usudo: (;l11titu bmn; muito hcrn.) 

O Sr. Presidente - Niio hn tn•ttis numero uo ruuinta • 
. Vou 111andar proceder ú chumada. 

l'rocodcildo-sc tí chumndu, verificu-su a ausunciu dos Srs. 
Jouatnas Pedrosa, Ar/.hur Lemos, Jndil} do Bruzil, Jost\ Eu
llr.bio, Pires l''orreirn, Francisco S:i, Wulú·cdo Lual, Gomes Ri
beiro, .Araujo. Gócs, Lu ir. Vianua, Bomtll'(Jino ··Monteiro, Nilo 
l'ocanlJu llt•uz .\IJrnntc~ •. Generoso Mal'CJucs o ]'clippu SdunidL. 
:(1\l). 

~.m D 
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o Sr. Presidente - Responderam ú ena ma da apen!IS 18 
Srs. Senadores. Niio ha numero. 

Fio~~; adiada a votacão. 

PROLONOAMJlN•ro DA llSTMDA DE FERRO CE'rDAI, DO BMZIL 

i • discussão do projecto do Senado, n. 22, do · i9i2, que 
manda considerai' como prolongamento da Estrada de FoL'l'v 
Central do Brnzil a estt·ada a que se referem o art. 32, 11. XIX, 
da lei n. 2.356, .de 31 de dezembro de i91i, e o art. 6", n. H i, 
da •lei n. 2.543 A, de 5 de j•aneiro de 1912, .e dú oult•as pro
videncias. 

Adiada a votaciio. 

CREDITO PARA ACQUISIÇÃO DE RETM~'O 

2• discussão do pro.iecto do Sonndo, n. 5, de JU12, autori
zando .o Presidente dn Republica a abrir o tlredit.o de 10:000$ 
pa1•a acquisioíio do ret.rnto do Dr. Joaquim Murl.inlto, oxecuLudo 
pelo pintor João Tiomotheo da Costa, e dú ouLras providencias. 

Adi111dn a votacão. . 

PENSÃO ,\ VIUVA DO DR. 1\0CHA MllllMDO 

2' discussão da proposicüo dà Camnra dos Deputados, 
n. iS, c.le 1908, concedendo a pensão mensal de 150$ á viuva 
do Dr. Archi•u.s Euripedes da Rochu 1\ledrndo. 

Adiada a votacão. 

LICENI;lh AO CAPIÃO OLIVEIIIA LYRIO 

3' disuussão do projecto do Senado n. 10, de 1912, auto
rizando o Presidente du Republica a concedo r ao c a piLão. ,Toão 
Lopes do Oliveira LY!'io um anno .de licenca, com soldo sim
ples, para {"•atamento de sua saude (Indo lh<j convier; 

Adiada a vota'cão. 

REGULAMENTAÃO DA EMISSÃO DE 01-H:QUES 

3' discussão da proposic.ilo d·tL Camnra dos Deputados nu
mero 9, de !911, t•egulando a omissão de cheques ou ordens de 
pugamento á vista. 

Adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a l.rnl.nr, vou le-
vantar a sessão. . 

Designo para ordem .do di·a. da seguinte: 
Votacüo em i• discussão do projecto do Senado n. 21, de 

1912, determinando que a União, os Estados e os municipioB 
niio poderão, sob pena de nullidade, co11trahh• emp.restimos 

• 

~· ' 

• 
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externos, nem realizar emissão de títulos de obrigncões nas 
pracas estrangeiras, sem •nutorizaciio legislativa; 

VoLaciiJo om 1 • discussão do projecto do Senado, n. 22, de 
191!l, que manda cons.idcrm· como prolongamento da Estrada 
do Ferro Central do Bruúl a estrada •u. que se referem o ar
t.igo 32, n. XIX, ·da lei n. 2.3iiô, de dezembro de 1011, e artigo 
6", n. iii, da lei n. 2.543 A, do 5 de janeiro de 1012, e dú 

·outras providencias; 

Votação em 2" discussão do projecto do Senado, n, 6, de 
1912, autorizando o l'residentc da Republica a ~1brir o credito 
do 1 O: 000$ para a acquisição do retrato do Dr. Joaquim Mur
t,iuho, executado pelo pil)tor Joiio 'l'imotheo da Costa, e dá 
outras providencias (com 1Ja1'<1Cer da Commi8são de Finf:rnças 
o(fcrecendo um su.bstituti·vo); 

Votação em 2" discussão da proposição da Camara dos 
Deputados u. 18, de 1008, concedendo a pensão mensal de 150$ 
á viuva do Dr. Arohias Euripedes da Rocha Medrado (com 
lial•ecel' contrm·io da. Cornmissão de Finanças); 

Votacão em 3" discusswo da proposição da Camara dos 
·Deputados n. 9, de 10ii, regulando a emissão de cheques ou 
ordens de pagamento á yistn (com pm•ecer favoravel da Com
m·issão de Finan?as) ; 

Votação em 3" discussão do projecto do Senado, u. :LO, 
de 1012, autorizando o Presidente da Republica a conceder ao 
capiLão João Lopes de Oliveira Lyrio um anuo de licerica, 
com soldo simples, para Lratamento de sande onde lhe conviei' 
,(o((e1•ecido pela Carm1rissão de F·inanças); 

Discussão unica do parecer da Commissão de Finanças, 
u. :1.54, de 1912, opinando qtte se,ia indeferido o requerimento 
em que o 2" tenente Manoel A:Jvares Corrêa, pede que lhe seja. 
mandado contar a sua antiguidade de 7 de junho de 1894, data 
em que praticou em combate o neto de bl'nvura que consta da 
sua i'ó de officio (cora parecer· da de Marinha e Guena o pi,. 
nando no mesmo sentido); 

Discussão unica do parecer da CommissiiJo de Finanças 
n. 155, de :1.912, opinando pelo indeferimento do requerimento 
em que o major Honorio Vieira de Aguiar pede que a antigui
dade de seu posto seja considerada de 26 de setembro de 1893, 
pOI' actos de bravura ( corrt parecer da de Marinha e Gnel'ra 
opinando no mesmo sentido) ; 

Discussão unica do parecer da Commissão de Fimmcas 
n. 156, de 1912, opinando que seja indeferido o requerimento 
em que o 2" tenente Pedro Placido Pinheiro pede que a anti
guidade de seu posto seja contada de 16 de dezembro de -1893, 
por actos de bravura '(com parecer· da de Marinhpi a ,Guerra, 
opinando no mesmo Sllfltido); · . . ·. · 
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2' uiscus~uo· da Jll'OJlOSição da Camara dos Deputados, 
n. 110, de 1!H 1, a~oriZUl!dO O J>rosidCI!·tO ~n llepub)ica 11 CO!f" 
cetlet· •aposontudortu uo mspcclor snmtut·w Antonio Barbosa 
~lonLoiro da Silva (com parecer contrm·iQ da Cumm·issão de 
Finanças); 

2' discussão dn proposiciio da Camura dos Doputado8, 
u. 122, do 1911, fixando os vencimentos .do pagador da .Dele
gaei·a; l•'iscal do 'fhosouJ·o no llio Grande do l'5ul ;(cont parecer 
conlllw•io da Commissão de Finanoas J • 

Levanta-se u sessão ás 3 horas c 10 minutos ua· tarde. 

57' SESSXO EM 2~ DE JULHO DE 1912 

l'llES!UENDl.\ DO SH. I'!Nl!ElllO MACHADO, VICE·I'IIESIUENTF. 

~\' 1 hora dtL tarde, prcsuutu uumero legal; ubro-~e a 
sessão, u quo concorrem os Srs. Pinhoil•o Machado, Fel't'eira 
Ch:a~>cs, Araujo Gócs, Pedro Borges, Candido· de Abreu, Jonn.
fJJas Pedrosa, Gabriel Salgado, Afothur Lemos, Lauro Sodré, 
JosiÍ Eur.cbio, Moúdr;s dn Almeida, Ribeit•o Goncnlves, Gorvasio 
Passos, Pires Ferreira, I'rancisco Sá, Thomaz Accioly, Tavares 
do Lyra, Wnll'rodo Leal, Sigismundo Gontla,Jvos, Rnymundo du 
'!l!it•anda, Gomos Ribeiro, Guithermo Campos, Coelho c Campos, 
OlivoirtL ValladãQ, Luiz Vinnna, Sí1 Freire, Bueno de .Paiv.a, 
l~eliciano Pcnna, Francisco Glycorio, Leopoldo de Bulhües, 
Braz Abr.unl.os, Gonzuga Jayme, A. Azet•cdo, Mcl,ello, .Tosé Mur
;f.inho, Generoso Marques, Fclippc Schmidt, Hereilio Luz c 
Cassiano do Nascimento (39). . 

Doi::~Cam do comparecer, eom causa ,justificada. os Srs. 
Silvcrio Ncry, Tndio do Brazil, Urbano Santos, Gorvnsio PusHos, 
Antonio de Sour.a, Cunha l'cdros.•.J,, Castro ·Pinto, Gon~alvcs 
JForrcir·n, Ribeiro do ·BI'ilo, José !\!ascellino, Ruy Barbosa, .Toão 
Luii Alvos, Louronco Baptista, Nilo ·Pccanha, Augusto d1J V.ns
I!Oncollos, Alcindo Guanabam, Bernardo Monteiro, Alf1·edo 
Ellis, Campos Snlles, Alcncnl· Guimarães o Victorino Mon-
teiro (22) • . 

E' lida, >ostu c~n tliscus~iio c, sem debate, apJll'ovutla a 
neta da sossao an!.ct•tot•. . 

O Sr. i• Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

.. OJ'fi~io da Cnmortt lllun.icipn.l u1l Pumhybunn, .aprest 
I. ando condolcncias pelo pussumento do Sr. Quiutino Bocuyuva. 
- Intoir.ado., . •• , . 

• 



f 

SllSSÃO llM .. 2t, DE oT,Ul.HO. DE 1912 • 201 

Itequerimento dos Sr.~. Behrend, Schmidt & Comp., cre
dores do l\linistet•io da Justica e Negocias Interiores, por !or
JHJrJimrmtos. J'citos ;í J.loroa Policial, solicitando que seja auto
J•iznf.io o Governo n lhes mnndat• pagnr n imporümcia devida 
Jwlns rel'el'irlos l'm·nccimr.n.J.os.- A' Commissiío de Finnnçns., 

O Sr. 2• Secretario procede á leitura do sr.guint.e 

.PARECER 

N. 161.-1912 

Pela domonstraciio que lhe suhmel.l.en o rliroctor dn s,,_ 
crel.nr·i.n, vcl'ificou n Commissiio de Policia sei' necessnrin n 
nhel'i.nt•n íll•.um credito supplemcnl.ar de 8:9~0$, destinado ao 
pn.gnmento. no exercício actual, dos nccrescimos rio vencimon
l.os, concorlidos pelo Senado, rJm 30 de dezembro do nnno pas
snrlo, aos poJ'teiros o n.iudnnt.es de po1•teiros da sua secretaria, 
o das gratificncões nddicionnes n que l.em direito n rednct.or 
dos deba,tes .Sr •• Tulio Pimont.cl o o redactor dos .1nnne.v Sr., 
Hnrncio lllaisonnette. 

Ass'im sendo, a Commissn,o é de parecer que .f.l Senado ap-
prove o seguinte · 

PROJECTO 

N. 24 - 1912 

O Congresso Nacional decreta: 
. Arti.go unico. E' o Prosidenl.r. dn nopublicn nulorizadn .a 

nhrir. pelo Ministerio dn Just.icn e Nogocios Interiores, o cre
llil.o de 8 :9t,O$, supplemcntar ;í verba: ela consignncão - PPs
snnl - dn rubrica. 6' do nrt. 2' dn lei n. 3.úH, de r, de ;jn
neirn tle ·1912, sondo,: il :340$, parn pngamenl.o, no ''i gente exer,. 
nieio, dos ncorescimos de vcncimcnt.os que tivernm os porteiro~ 
fl n,judnnf.cs de porteiros do Sonnrto, por delibcrnr.ão desta. Ch;
mnrn, do 30 de dezembro de 19U, pn razão de 1 :200$, annunes, 
nos primeiros, o de !160$ nos segundos, o dos accroscimos cor
r~spolidtmtos . nns .. 'respr.ct.ivns grntificncõcs o1ddicionnos; e 
3:1100$, pnrn pngnmento, lambem no act.unl exercicin, da gra
tifiencfio ndqicionnl de 30 %, n que tom direito, rlesdo 2 lle 
.innniro, o redMtor dos Amwes St•. lloracio Maisonnctto, e dn 
rte 20 %. n Que tem dit'üito, t.nmbem desde nquolln dnt.n, o re
rlncl.or dos debates Sr .. Julio Jlimont.ol; rovogndns ns dispo-

, slciíes em contrnrio. · 
Snln rlns Commissõos, 24 rle ,julho rlo 19·12.- Pinhch•o 

Mn.chndn, Presidr.nto.- Fcl'l'Oirvi Clt.avas, l" Secrol.ario . ..,.. 
Amu.1n G611,v: ~· ISecrrt.nrio.- Pcd!•o AIIOIIS/o Bqroes, S• Se
cretaJ•io.- Cnndido ele AhrPn, t,• Ser.retnrlo, 
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Justi(icaç6.o 

Em 30 de dezembro de :1911, approvando a indicacão n. 7, 
desse anno, deliberou o Se:nndo que os vencill!ontos dos po~
t.eiros e ajudantes de porte1~os de sua Secretaria• fossem eqm
parados aos dos da Secref.nria da Gamara dos Deputados. 

Os primeiros, que percebiam .Por anno 6 :000~ e oi :~00$, 
respectivnmen.te, p.o.ssaram, em VIrtude dessa dehberncao, a 
perceber 7:200$ e 5 :760$, que slio os vencimentos d~ taes 
funccionarios da Oamnra dos Deputados, obtendo assim os 
porteiros o augmeato de· :1. :200$ aunuaes, e os ajudantes o de 
960$000. . 

A esses accrescimos de vencimentos correspondem natu
.ralmente augmentos proporcioiiil.es nas importancias das gra
t.ificacões addicionaes que aquelles funccionarios já percebiam 
D percebem. Assim, o port.eiro da Secretaria, cu.i a gratificacãl). 
addicional é de :1.5 %, terá mais 180$ annuo.es, a do porteiro 
do salão, que é de 30 ,%, t.erá ·O augmento de 360$, u do n.in
dunte do porteiro da Secretaria, t.ambem de 30 %, t.erá o do 
288$880, e n do o,iudante do porteiro do salão, que .é de 20 :%, 
o de :!92$000. · 

Sendo a .sessií•o em que o Sonndo tomou aquelln delibera
cíio .a penultima das que celebrou naquelle anno, impossível 
lhe foi consignar no oroamento que entfio .iá estava defin itivn
metite votado, para o· oxercicio vigente, a verba precisa parn. 
serem pagos durant.e elle os accrescimos de venciment.os das 
grnt.ificações addicionnes resultantes dn nlludidn: deliberação. 

Tal pagamento, no exercício que corre, só poderá ser feito 
mediante a abertura de um credito supplementnr de impor
tancia igual á dos nugmenf.os de que se tt•ata, nos :!2 mezes do 
nano, importnncin que, segundo os .algarismos acima indi-
cados .. se eleva n 5:310$000. · · · 

Doutro lado, Mtrando a fazer parte do quadro dos fun
ocionarios da SACretarin do Snnado, com todas as vantagens o 
regalias desses funocionarios, conforme deliberou esta Onmarn, 
om sessão de 2!1 de de1.embro do nnno passado, os redacf.orrs 
de debates o dos Am1aes, ficaram tendo a do ·perceber as grnt.i
ficacões addionaes do que gosam nquelles empregados,· uma 
vez preenchidas ns condicões estnbelooidns pelo mesmo Senado, 
na resoluoflíl que 'creou as nlludidns gratificaoões. · 

Ora, havendo o reda~tor do debat.es, Sr .. Tulio Pimento!, c o 
dos Annae.v. Sr. Horncio Maisonnette, pelo numero de annos do 
servico PtlhJi.r.o quo contavam. conforme n Commissfio rio Po
licia reconhenou, rlireit.o a JlOl'Ceber, .ití no exercício r..orrcnf.n, 
os nddioionnes correspondentes no tomp·o de sorvioo de ondn um, 
ó necessario, pnrn quo o pagamento desses andi11ionncs se cffe
etue no decurso do oxorcoicio aotulll, que· se nbrn um nredifo 
supplemonlar equivnlonte 1í imrortanoia t.olnl elas mesmas grn
tifioacões, import.anoin que é n de 3:600$, de ar.cõrdo coin n 
demonstrncilo .i unta, e que. reunida 1í de fi :MO$ de que trntei 
no começo desta Justificncito, perfar. o total do 8 ;940~000. 

\: 

~· .. • 
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Com o que deixo 11xposto, .Penso haver justificado suffi
cientemente a necessidade da abertura de 11m ct·edito de 8:9-10$, 
8upplement.ar ú verba da consif,'llaciío- Pessoal -da rubrica 
li', do m·t .. 2' da lei n. 2.5H, de o\ de ,janeiro do 1912. 

Secretaria do Senado, 23 de julho de 1912. -Lttiz Ol·um-
11 i o Guillon Ribcil·o, tlirector. 

DI!MONSTRAI)ÃO DO CREDITO DE 8:940$, SUPPT,EMENTAR Á VERB~ 
DA CONSIONAQÃO ot PESSOAL», DA RUBRICA 6' DO ART. 2' DA LEI 
N. 2. 5M., DE o\ DE .TANEIRO OE 1:9'12, A QUE SE REFERE A JUS
TIFICAQÃO JUNTA. 

Para pagamento, no exer
•cieio vigente, a partir 
de 1 de janeiro, do 
aocrescimo de venci
m e n t o s, concedido 
por deliberação do 
Senado, de 30 de 
de?.embro de 1911, 
no porteiro dn Se-

, m~et.arin . . . . . . . . • ... . . i :200$000 

Idem, idem, do augmento 
que a esse accresci-
mo corresponde na 
gJ•atificncão addtcio-
nal que o mesmo 
t'unccionario pe!1ce-
he, gratifiQaoíío que 
ti de 15 o/o.. • . • • . . 180$000 1.:380$000 

Idem, idem, idem, ao 
port.eiro do salão.. . I :200$000 

Idem, idem, do augmen
to correspondente na 
grntificnclio addi•cio
nal, que é de 30 %. 

'fdcm, .idem, idem, 110 a,iu
dant.e do porteiro dll 
Secretaria. . ....... . 

Idem, idem, do augmen
to correspondente n11 
gt•ntiflcacfio addicio
nal, que é de 30 % • 

360$000. 1:560$000 

960$000 

280$000 1:248$000 
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Idr.m, idem, idem. no n,iu
rlante do porteiro do 
salão ............•• 

Jdom, idem, do augmon
t.o !!Ol'respondento na 
gt•at.il'icncão nddicin
nnl, qu~ ,; !lo 20 %. 

.P:u•n 111\!lnmont.o no cor
rcnto oxot•cieio da 

.. : IJ'rnt.il'ioaoão rio 30 %. 
· addidonal, Rohr~ os 
· • rcspeetivos v c n c i - . 

mont.os, n .quo tom rli
J•eil.o o redactor rlos 
.tlnnacs, Sr. H oraclo 
~rni~onet.t.r. ........ . 

Tdr.tn de 20 %, a 1Jue tom 
direito o !'cdnctor dos 
debates, Sr •. Julio Pi-
Jnentel ........... . 

!lfoO~OOO 

Hl2$000 ·J :152~000 5:340$000 

. 2:100$000 

S:!r~0$000 
if' ,,·, "' ç1:•otofoo 1 '·'I '"''ii 

Secretaria do Senado, 23 de .iulho de 1912. -'Lui: Olum.JJio 
Guillnn Rihr.iro, díre~tor.- A' Commi~~iin de Finnncns. 

N. 162- t9t2 
.. 

' 
Data do 27 do outubro do 1905, o ·ProJecto npreAent~do no 

::IAnndo, autorizando o Governo a crenr Collogios 1\filitnre~ no! 
F:stndos o dando hnses pnrn sun crenciío. 

A Commi~siío de Marinha o Guerra entendeu dever ouvir 
sobre o nssumJ)to a opiniiio do Governo, tendo em 20 de maio 
rlo 1010 emittido o seu parecer o Sr. marechal J. B. Bormann, 

. QUP. ontilo servia como Ministro o Secretario dos Negocias d11 
Gnerra; no seu entender, embora nchnsse .muito util essa cron
r.iío, mais conveniente seria no momento a autorizaciio para 
que fos~om crendos mais .dous collegios militares, um no norte 
A outro no sul da· Republica. · 

Tendo o pro.iecto n. 249 B, de 1 OH, dn Cnmaro. dos Depu
lados, providenciado sobre o nssumpto, e havendo sobre ell11 
,i:l delillorndo o Senado, a Commi~süo de Mnrinhli c Guerra ó dP. 
parecer IJUC niío ú opportuno trntnr do nssumpto d~ que cogita 
~ proJecto, su,i~ito ao seu estudo, devendo por isso ser ·elle re~ 
,JeJt.ndo. · · 

. . 
Sala dos Com missões, .1 !r d<!·julho de i!H2. - Lauro Sodré, 

- l'cl'ippe Schmirlt, - Indio do Bra;il. - Gabriel Sal9ado. 

" ' 

• I 
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P.~RF.CF.R DA CO~fMISSÃO .DE FINANÇAS o\ .QUE SE REFF.RE O 
PARECER SUPRA 

N. 84- 1~12 

A Commissiio de Finanças, e:tnminnndo o proJecto apre
~entndo em Hl05, pelo Senador Pires Ferreira, nutor•izando o 
Govflrno a orem· nas capitnes dos Estados Collegios llli!itares, 
segundo ns mgras e condicões que estabelece, c,. considerando 
qnfl, ouvirlo o Mínisterio da Guerra, este informou que eram 
suff'ioientes dous estabelecimentos dos referidos no pro,íecf.o, 
nm em Porto Alegre, outro em uma das cnpitaes dos Estados do 
Norte, e, considerando mesmo qu11 por lei nutorizativa do crcn
mento vigente, .iú esse mesmo assumpto foi considerado e devi
dameute providenciado, é. de parecer que o referido projecto 
seja rejeitado. · 

Sala das sessões, 20 de junho de i912. - Feliciano Pernw, 
Presidente. - F. Gl11cerio, Relator. - Bueno de Paiva. - 7'a-
1Jares de LUI'a, - Cassiano do Nascimento. - Leo)lOldo de Bu
lh.úes. 

I'ROH:CTO DO SENADO N. 23 DE i905, A QUJ:: SF. REFF.Rt.~t OR 1'.~
RECEI\ER SUPR.\ 

O Congres~o Nacional resolve: 
Art. Fica o Goyerno autorizado a crcnr no~ Estados 

coi!Agio~ militares, obedecendo principalmente no seguinte: 
a.) fundar:\ uni col!egio militar (internato o llXIernato)' · 

r.m cada umn. das capit.nes dos Estados do Amazonas, Marnnhito, 
Piauhy, Rio Grande do Nol'le, Pamhyba. Alngoas, f;e,rgipe, 
:E~piriLo-Santo, Snntn Cntharinn, l'amm\, Goyar. ll Matto 
Orosso ; · · 

b) nns cnpitnes dos Estados do Pará, Cenrú, Pernnmbuco, 
flnhin. Rio de Janeiro, Minas Gm•:1es, S. Paulo e Rio Grande 
rio Sul, haverá, r!m r:nda umn, externato e intArnnto indepen-
~nlM; ·· 

c) o· inler•nato e o exLel'nnto do G~·mnnsio Nacional, nesl.a 
Gn.pilnl, ·passm•iio a constittlir externatos militares, sendo 
f;l•ansl'el•idos pnrr1 el!e~ os alumnos ~.xternos . do MLual Col
l"!lio Mi!il.ur o para estes os int.m•nos do Gymnnsio Nacio
nal, J'icnndo int.ernnto n cxl.rJrnntos sujeitos, nn parta do ensino 
t:hnol'ico, no plano nr!optudo no Gymnnsio Nnoionnl e respei
lndos os diroitos ·do proJ'e'ssoJ•odo, nlumnos e nmpregndos d~sses 
"~l.nholocimentos: · 

rl) os collegios que se. fundnrom ficariío i!Ob o odmini~
i.rnci'io do Gove1·no Pedem!, qurJ o~ OJ•guniznJ•:í f!r. ncoOrdo cnm 
u regulamanto IJilP. l'r\1' approvn<lo püln Congi'IJSSil, dnndo n 
cndn nm rlr.l!P.~ <IN;rmvolvimcnto con1'01•me ns condir,ii~s do 
Estado em ·que houve!' dP. SN' int.a!lndo; 
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'e) os Es~ados iijUe quizerem rm~t·ur em nccôrdo com o 
Governo Federal deverão dat·-Ihe, no mínimo, ·subvenr;ão un
nual corrospondcnt~. tí módia da despeza POI' elles 1'eHn no 
uWmo quinquennio com o ensino secundaria, supprimindo 
si assim o enLender·em, os estabelecimcnt.os dessa Ol'dem de en~ 
sino, devendo o profossomdo a elles p~rf.encentes, nest.a 'data, 
ser aprovelt.ndo nos colle,gios militares quo forem fundados 
o considerados funccionarios da União; 

f) os alumnos que tiverem o curso dos collegios militat•es, 
r:onformo o regulamento que .l'ôt• approvado pelo Congresso, 
gosnrüo elas seguintes vantagens: 

1 ', isenção do sor~eio militar em tempo de paz; 
2', preferenciu nos empregos l'edernes, satisfeito o con

curso, em re!aciio ás materins das qLtnos não tonha ox.um1J no· 
collogio; 

:!•, dispensa de pagar impost.os nos estabelecimcntoR l'o
ilernes de· instrucção superior quando npprovudos p!onarnmlto 
om todas ns .mntel'ias t.hoorlcns c pJ•at.icns; 

4', graduacfio e vencim~.ntos dQ 2' snrgouto rio Exol'IÍito 
qnnnrlo soguir n carreirn. militar; 

5', direito u prat.icar nn Europa, por dons annos, n pro
fissão que ndopt.ar e em que tenha obtido diploma qunndo 
npprovndo com distincciio om todas ns mntorins do rlm•so do 
eo!legio; .· · · • 

11) ·os nlumnos que t.iverem o curso dos citlldos eollegios 
terão matricula em qunlquor cst.nbelecimonto do inst.rurlção 
sliporior, respeitadas ns oxigoncins de sr..u regulamento, r sr
mente om materins thooricns não dão dire.il.o algum; 
gnirlio n profissão que lhes aprouver. As approvncões s6-

lr.) os estabelecimentos de instrncciío secundaria. equinnm
dos, .iá existentes r., os que quizerem vir n gosm• dessa rega
lia, serão obrigados n. adopt.nr regulamento e progrnmmn,q do~ 
nollogios militares; . 

i) não serão vn.Jidos exnmos prest.1dos am estahelacimonto 
ainda que mantido pelo Estado, o qunl nfio se t.enhn suhnrdi-
nndo tí exigencin da Iettra lt; ' 

i) o Estado que quizer manter estnbe!eciment.o de insi.J•u
ccão secundaria. sem subordinar-se no rcgulnmen~o o pro
gr·amma do Collogio Militar perderá qut\lquer subven(•fío qno 
recohn por lei federo.!, ficando revogada n disposiofio que n 
tenl11~ decretado e re,vertendo n referidrt subvenofio para o 
colle!l'io ou collogios mi!it,,ros do mesmo Estado; 

/~) n quintn pnJ•t.e do numero de nlnmnos internos r de 
ext.ornes ser~ grntuitrt e distribnida do segnint.c modo: 

Dous tercos desse numero serão pnrn os f.ilhos e ne,tos 
dos m i!ifmes de mn.r o torra, tenrlo ns orp h!ios pohres pre
f~rAncia, e 11m toroo para. os filhos o untos d~ civis rcsirlen
tns em cnrln F.st.ndo, tendo prefm•encia os orphnos poiJrcs: 

l) nos collr.~ios militnl'OR drYer-se,-!HJ. at.t.ender o mn
xlmo possível á educação physica do alumno, pondo-se em 
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p,:ntirm os mais ndoanl.ndos •systemns desse genero de educa
oao; 

m) o GovOJ•no podorít npt•ovcitnr•, em cnso de necessidado, 
profnssores c insl.ructores do um dos collegios militares para 
reger.· mal.cl'ins ou dnr inst.ruocão praLica om out.ro da mesma 
localidn.de, percebendo uquelles mais metade e. estes mais n 
l.nrr;a plwl.e de seus vencime,ntos; 

'11) fienm garantidos os acl,unes direitos dos alumnos ma
l.t•ieulndos nos estabeleoimenl.os de instrt1ccão secundaria ffJ
rJernes ou equiparados; 

o) o Govm·no dosponrl!!I':Í I. 500:000$ sómente com as in
stn.llnr;õeR dos collogios crcados pela presente lei, abrindo para 
isi.n os creditas necessarios. 

Snla das sessões, 27 de out.ubro de i905. - Pires Fe7'
rei1•a. 

O Sr. Felippe Sohmidt - Sr. Presidente, foi lido o expe
d iünte de hont,om, e os ti\ publicado no Diario do Conyre.IRo de 
ho,je n parecer d:t Commissão de Poderes que npprovn. ns elei
ções' realizadas em Santa Cnt.harinn, pnrn preenchimento da 
vagn aberta no Senado pela r<!nuncin do S1•. Dr. Laura Müllet' 
o que conclue pelo reconhecimento doS!'. Dr. Ahdon Baptista. 

Como o Senado viu. peln leitura do Diario dn Cnnm•ns.1o,. 
as eleir.ões corrürnm nlli com a mnximn regularidade e :\ 
mosmn: "vaga só concorreu um r.andid:tto. Não houve, por con-
soqnencia, con.t.est.ucüo alguma. . . 

Acho que 1\ o r.:tso do Senado conceder urgcnciu para qt1e 
o p:trecor ent.re na sr.ssiio de l1o,ie em discussiio e se,jn votado, 
si houver numero. 

E' n que requeiro n V. Ex., pedindo que submet.!n o men 
pedir! o :\ consideracilo do Senado. 

O Sr. Presidente- O Sr. Senador Felippe Schmid[i .ncnbn 
de requerer urgencln para que se.i n rliscutido e votado na 
sessão de ho.ie o parecer ml:ll.ivo ás e!eicões procedidas em 
Snntn Cat.hnrinn, pur.n preenchimento dn vnga existente na 
l'eprcsent.acfio daquelle Estado, peln renuncia do Sr. Dr. Lnuro 
MiiHer. · 

Arprovnda a mgeneia. 

RT,li:!QÃO DR UM SRNAOOT\ POT\ SANTA OATHARINA .. 

DiscussliQ unicn: do pnrecer da Commisslio de Poderns 
n. ·160, de· 1 n12, sohrr as oleio6es procedidas no Estado de 
Sontn. Cnthnrinn, em ·tG de ,junho do corrente nnno, parupre
enchimonto dn vngn nhert.n nn sun rcpresenl•nolío, peln re
mmcin do Sr. T.nm•o 1\Hlller e opinando que se,in reconhecido 
e proclamado Senadm• rln Republica pelo mesmo Estado o Sr. 
Dr. Abdon Baptista, 
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Appl'ovnrlas ns seguintes rJonclusüus do parecer: 
I. Quo sc,inm nppr·ovnrlns ns oloiçõos procedidas n Hi rio 

junho do corrente anno, no Estado dll Snnt.a Cnl.llllriun, e 
JT, Quo se,in ruconhr!flido ü pr·oclnmnclo Senador tln llopu

hlicn poJo·mr•smo Esl.nrlo o Sr·. DI', Ahdon: BnpListn. 

O Sr. Presidente - Esl.rí J'tlCOnhecirlo '' rJu pJ•oclnmo So
nndnr da Repuhlir.n. pelo Esl.ndo do Snnl.a Cnf.IIIH'inn o Sr. Dt•, 
Ahdon llnptistn. · 

O Sr. Fell'ppe Sohmidt (p11la nrdmn)__, Sr•, Prosidrnl.!l, 
aehnndo-sr) nn ant.e-snln o Senador eu,io reconhocimont,o V, 
Ex. ncnba do nnnuncinr, requeiro a nommrcãn da ·eommissão 
quo o t.om de int.roduúr no rer.i·nto, pnt•n Jlr0Rinr n I'Ompro
misso J•egimenl.nl fJ l.omnr• nssent.o. 

O Sr, Presidente - Nomeio par·a consf,jl.uirem n com
missão· rrue t.lim rio int.rorlur.ir S. Ex. no rncinto os Sr•,q, Fe
lippo S~hmidl, Gonerosn ~fnrqües r Wnlfredo Leal. 

(E' ·lnt1•ndu.;ido 11n recinto, 'fll'nMa o com.prom.fR.m reui-
mr.ntal 11 toma «,ç,ç,r..•llo o Sr. D'l'. Abdon Bapti.çto,) ' 

'. 
ORD~M DO DM 

·' . ,,. 

Vot.nciio om 1' discussão do pro,iooto do S~nndo n. !?1, rio 
1!112, determinando qne n Uniiio, os EsLndos e os munioipio~ 
não poderão, ROb penn de nullidnde, conf.rnhir empreRtimoR 
externos nem. renliznr emissão do .f.ilulos rlfl ohrignciles nnR 
pracns o~t.rnngeirn~. Ar~m nutorir.nciio legislnt.ivn. 

O Sr. Cassiano do Nascimento (Jlela. âr!lem:)- Sr. Presi
rlonte, antes doJ 'ifnr o m1m \'OJ.o .ao pro,iocl.o do honrndo Senador 
pelo Dist.ricl.o FrJdoraJ quero fn1.1W nmn rlec.Jm•Miío, pnrn ·l]nn 
rnnst.e dos AmJM,ç rlest.n CnRn. 

Rcput.o o pro,iecJ.o do mou hnnrndo amigo inconst.itucionnl, 
e ·isto rio accürrlo com n doul.rinn roliticn ·do Pnrtirlo Ropnbli
onno rio Rio Grnnrle do Stil, que immrdialnmenl·~ tl'nho ·a 
honra dr reprosenl.nr noRtn Cnsn, 

0 Sn, JliRF.R FRRRF.IM - ~lorccidamenl.~. 

O Sn, CASSIANO na NA!';r.mr.l11'o - r.omo, porém, pnrcco-mo 
quo o nssumpt.o de que f.l•ntn o Pl'o.ieclo rlo honrado s~nndor ri 
rio grnndo rolovanoin, ,; mesmo mnm~ntosn, ·do mnrln n. Roli
citnr n ·nf,tcnciio rio~ e~pir.•Hos o~ mniR h~m ponrlorarlos rln. Ro
puhlicn pnra uma .solucün o, PnT' outro Indo, n. def~rrncin ·que 
t.rihnt.n no hnm•nrlo autor rio pro,jootn Jr.v11m-m~. com ·P..~tn ro
~nlvn, n pormiU.il• qnr·. rom n mflu ,·nto, sP.in o pro,iecto nppro
vado rm prim~irn rli~r.uRsiio, com o Jlrot~sfo do emendai-o em 
um outro turno, 

\ 
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Rc:;alvatla portanto a minha opinião intlividua I c a do 
pat-l.illo que represento, não t.cnho motivo par·a IWb'UL' o muu 
voto o o pro,i ceio do honrado Senador. 

Approvaúo, vau ás Commissõcs do llonsUtuiciio c Diplo
macia c do. lo'innncas. 

VoLaeão em 1' discussão t.lo J!l'O,icclo do Sennllo n. ~:!, tlc 
·.1012, quê mn·nlln considerar como pt•olongumcnlo ll:t JJ]sLr.ada 
do :I!' erro Ccnlrnl do Brnr.il n estrada :t IJUC ~o mfcrcm. o, artigo 
:.12, n. XIX, dn lei 11. :l,3tili, do doz~mllro tlc i9H,' c o ul'L. 6", 
n. 1H, da •lei n. :!.M3 A, de ti de janeiro do Jlll:!, o dá outras 
provillcncins; · · 

Approv.ado vau ás CommissliiJS úo Ollrns l'u!Jiicas c Em
rJrczns Privilegiadas c de Finnncas. 

Votação cm 2' discussão do projüulu· tlo Senado· u. ü, de 
1!H:.l, autorizando o !'residente da Rcpulllica u allrir o ct·edito 
de 10:000$ para u acquisi~ão do rett·alo tlo ))r·. Jonquilu Mur
tinho, cxcuul.udo pelo !linlor João 'J.'himol~o tia ·Costa c dá 
(Julras providencias. 

1:' approvndo o seguinte: 

SUD~1'1'fU'I'I\'O 

Al-tigo unieo. Fica o l'rcsitlcnl•! da Hepubl ica autorizado 
a abrir o ct•cdilu alé 8:000$ ptll'll acquisicão tlo rct.rato a olco 
tio Dt•. Joaquim Duarte MurLinho, excuutatlo pr!lo pintor João 
'l'himotco .tl·a. Costa ; l'f!OVgndns us ditiposicões um cont.rario. 

o Sr. Pires Ferreira (jwla Ul'litJIIIj- UC(JUCL' uispcnsu QC 
inl..crsticio pnt•a n 3' discussão. . 

Consull.ado, o Senado concede a JisJJunsil. solicilnda. 

Votncilo cm 2• Llisllussão Lia Jll'O[!osicão. dÍt Cumnrn dos 
Deputados u. 18, do 1001!; conced1mdo a pcnsiío monsal de lúOl!i 
á viuvado Dt·. Archi.ns J~ut•ipcdc~ dn Uoclm )llldrado. 

Ucjoitadn, vuo ser dcvolvicla ú Cnmaru dos Deputados .. 

Votuciio cm :J' discussão· rJu. fll'Oposicüo tla Camut·a dos 
Deputados n. !!, de l!lH, rcsútnndo .tt omissão do cheques ou 
ordens de pagamentos ti vista. 

Appz•ovndn; vnc ser submcttidu ·1í snncciío. 

Vota~ão em 3' discussão do pro,ieclo tlo 8r:nado n. ·1~. tio 
1!lt2, auLoi•iznudo o .J1l'osidcnto tia Ucpu!Jiicn n r:otwctlel' no 
capiliío João Lopi)S tlr; Oliveira Lyrio um unno do licou~a. com 
soldo simp'lc~. pul'll Lratam·eul.o tio suuúo onde lho convier. · 

Approvuuo, vnc ú Commis:;iío de llcducciio. · · · 
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OONTJ\Gl!M Ull AN'l'lOUIDADE AO SEGUNDO 'rJ!NEN'l'E MANQEt AL'-: 
VARES CORREIA 

' 
' 

Discussão unicu. do parecer da Comnlissão de J!'inancas 
n. 151, do 1912, opinando que seja indeferido o requerimento 
cm que o 2" tenente Mnnoel Alvares Correia ped.e que lhe seja 
mandada contar a sua antiguidade de· 7 de junho de 1894, data 
em que praticou em combate o acto de :Oravura que consta da 
sua fé de officio. · 

Approvado. 

AN'l'!QUIUADJ! Dll I'OS'l'O AO MAJOII HONOIIIO VIEIIIA DE MlUIAI\ 

Discu~súo unica do parecer da Commissiío de l!,inancus, 
n. 155, do 1012, opinando pelo indeferimento do rec1uerimento 
em que o majot• Honol'io Vieira de Aguiar pede que a anti
guidade de seu posto. seja considerada. de :!ti de setembro de 
1893, por actos de bravura. 

Approvado. 

,\N~'IGUIDADE DI:: I'OS'l'O AO 'l'llNEN'l'E l'J,ACIDO l'INHEIJIO 

Discussão unica do parecet• da Uounuissão do l!'inuncas, 
n. i5U, de 1012, opinando que seja iudefel'ido o requerimento 
em que o 2" tenente Pedro ·Plucido Pinheiro pede quo a ant.i
guidade do sou posto seja contuda de 1ü de de~embro de • 1898, 
por actos de bravura. 

Approvado, 

AI?OSEN'rADOIIJA A AN'J'ONIO BAilBOSA DA SILVA 

:!' discussão da proposit'ã:o dtt Gamnrn dos Deputudos, 
n. 1:10, do '1911, autorizando o Presidente da Republica u con
ceder aposentadoria. no inspector sanitario Antonio Barbosa 
Monteiro da Silva. 

Rej.eit.ada, vae s~r devolvida á Gamara dos Deputados, 

.VENCIMJlN'l'OS IJO PAGADO!\ DA DJlf,JlOAClA DO THESOU!\0 NO RIO 
GRANDE DO SUL 

2' discussão da prop~icão da Cumu,ra · dos Deputados 
n. 122, de 1911, fixando <ls vencimentos do pagador da Dele
gacia lliscul do 'l'hesouro no Rio Grande do Sul. 

Rej:eil.uda, vae · ser devolvida á Gamara dos Deputados, 

O Sr. Presidente - Estando esgotada a o1·dem do dia vou 
levantar a sessão. . 

. 

' . ··' 
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Designo para ordem do dia da seguinte: 
3• discussão do projecto do Senado n. 23, de 1912, aulo

rizaudo o Pt·esidento da Reoublica a abril' o ct•edito de 8:000$ 
para a acquisicão du retmto do Dr. Joaqttim Murtinha, exe
cutado p~lo pintor Joüu 'J~himoleo da Costa e dá outras !JrD
vidoncias. (O((e1•eaido 21ela Oornrnissao de Finanças.) 

Levanta-se a sessão ás 2 horas, 

58• SESSÃO, EM 25 DE JULHO DE 1912 

PJUCSIDJ~NCIA DO SR. PINiillll\0 MACHADO, VICE-PRESIDENT!l 

A' i hora da tarde, presente numero legal, abre-se a ses
são, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado1 Ferreira Cha
ves, Arau,io Góes, Pedro Borges, Candido de Abreu, Jonathas 
Pedrosa, Gabriel Salgado, . Arthur Lemos, Indio do Brazil, 
Lauro Sodré, José Euzebio, Urbano Santos, Mendes de Almeida, 
Ribeiro Gonçalves, Pires Ferreira\ Francisco Sá, Tavares de 
Lyra, Walfredo Leal, Raymundo ae Miranda, Gomes Ribeiro, 
Coelho e Campos, Oliveira Valladão, Luiz Vianna.,.. Bernardino 
Monteiro, Nilo · Pecanha, Sá Freire, Eueno de raiva, Feli
ciano Penna, Francisco Glycerio, Braz .Abrantes, Gonzaga 
Jayme, A. Azeredo, Metello, José Murtinha, Generoso Marques, 
Felippe Schmidt, Hercilío Luz, Abdon Baptista e Cassiano do 
Nascimento (39). · 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. 
Silverio Nery, Gervasio Passos, Thomaz Acoioly, Antonio de 
Souza, Cunha Pedrosa, Castro Pinto, Sigismundo Gonoalves, 
Gonçalves Ferreira, Ribeiro de Brito, Guilherme Campos, 
José Marcellino, Ruy Barbosa, Moniz Freire. Joi!o Luiz Alves, 
Lourenço Baptista, Augusto de Vasconcellos, Alcindo Gua
nabara, Bernardo Monteiro, Alfredo El!is, Campos Salles, Leo
poldo do Bulhões, Alencar Guimarães e Victorino Monteiro 
(23). . . 

E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a 
acta da sessão anterior. , 

O S1·. 1• Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Um da Camamll!unicipal de Santa Rita de Cassia, comrnu

nicaudo que suspendeu os seus trabalhos na sessão de 15 do oor
.rcnte om signal de pozar pelo passamento do Sr. Quintino Bo-
cnyuva. · 

Um da Cnmnrn Municipal de Caçapava, communicando ter 
mandado inseri!• na acta de sua sessão um voto de pezar :pelo 
passarnento do mesmo senhor. · 
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Um tia As;oeiacüo Gornmcrei~ I do llio de Janeiro, apre:mn
Laurlu eoudoleueia~ Pulo mosmo motivo. 

Um da llutJcr•aQüo dus Assoeiucüus Comnwruiuc~ d1J JJt•azil, 
muuii'IJBtamlo o seu Jluznt• pulo dusapplll'IJeimonLo do i':iJ.', Quin
Liuo Bouuyuvu. - Inteirado. 

Um do Sr·. Govl!l'nndm· do Estudo do l'inulty, de :;:~; tlo eur
ron!u, ugrutlueundo 11 communicacüo foil.n [liJIO i:liJllndo da IJiei
ciio da i\!os11 que tum de fll'Osidir-lho os lrnbnlltos nu corrente 
anuo. - Juloirmlo. 

Um do i':ir. lllar•eos .lo'rnnuo llaiJollo, corumuuicmrdo let• 8ido 
cntpossadu no unrgo do Jlrcsidunl.e tlo gstado do Geurri pula 
)\ssembléll J,ogisluliva do J~studo, puJ•a. o IJ~l'iodo constitucional 
tlo HH:l r~ I Ulli. - luLuil'udo. 

O Sr. 2" Secretario fll'Occdo ú Juittu•a dos soguiutus 

PAIU~Ctm~s 

N. 163- HH:.! 

J;i tcntlo sido t'IJSolvido poJo rJnrecct• n. 114, rle 1!112, o RS-
6Umpto do llJUIIIOl'ÍIIi IIIIIIIJJW, d1J LourlliiCO dtt ~iJVa ~ 0Jivcirll, 
a. Commissão tio Gonst.il.uicüo o Diplomauiu •í de parecer que 
seja. nrclíivado o rrwsmo memorial. 

S11ia dliM sessões, :l!t de .iulho du HIJ2.- C11~siauu dv Nas,:í
m.cnto, l'rusidcntc. - F' •• ~/crrdcs de Almc,lda, llclntor. - Gon-
:a(Ja laume. · 

N. 1M- HlJ2 

O Cousclho Mmricipal autorizou o pr•efl1ilo a IJoncmlo'r~ a 
;\.Ul'JJI i ano ll•~sl,im• Gón~ai\'IJH tt·cs nwr.os de lie•m•:a (no curgo 
do amanucuse da Dír••!elor·i:t Geral rhJ O!Jrns), com l.otlos os von
cimentos, pnr·a l.t•aLamonlo du saud1J, 

O pr•ofoito· s•l ptlde conr;edet• licenca nos l.ot•mos dns leis 
vigoul.es(ns. üü, de lti do ,janeiro do 18!M, ü 7üG, de <I de setembro 
de HlOO ) • 

O Conselho, •:omo Poder Lcgislal.ivo, ,; Ról]uem pódu dis
pensa•· nas lei~. que n;io a or•ganicn, " pot• i~so au.tori:ou.. não 
tlclcrmürou.. lt cot1cossüo da lirJcn~a eom todos os voncímonlos; 
o que qum· dir.cr que o Jl!'cfeito, considm·nndo a ,iustica rln pt·u
lcncão. p6dc ou não dur n. lieencn com todos os vcnuhncntos. 

Não hn. nisso desrespeito ás lois que regulam a coneessiio 
(lc liccncas, nem ha oJ'fcnsn. n. nenhum dos dispositivos da T,oi 
Or•ganica, QtHJ ,justifique o 11éto, pelo que a Commissão du Gou
stituicão c Diplomacia ú de parccct· que o véto entre om dis
cussão c sc,ja rc,icil.ndo. 

Saiu. dnR sl!ssões, .2.1 de .iulho d1J :101 f!.- Ca,,·;·iano do ll'asm'-
1/Wnto, J•residonte. - F • .llcnrlcs de Almeida, Helalol'. - Gon
:aga htyme. 

j. 
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MOTIVOS DO «VÉTO) 

Srs. Senadores. - Nego sunccão ú resolução da Consellio 
l\Iunioipal que aul.oriY-a o prefeito a conceder tres meY-es de 
l!cencn, com todos OH vencimentos, no amanuense da Directoria 
Geral do Obras e Viação Aureliuno ncstier Gonçalves, pelos 
seguintes motivos: 

A Consolidacão das leis fcdernos sobre a organização mu
nicipal do Distrioto Federal não dá ao Consellio attribuiciio 
de conceder licenças, .JlOl' lei especial, a funccionarios que não 
so,iam os da sua sccreLaria, competindo-lho, do accórdo com o 
quo preeoitúa o § k" do art. 12 i:la citada Consolidação, apenas 
regular as conditJÕCH ;;eracs pa1·a conecssiio do lit:encas, o que 
;j;\ foi fell.o pelas leis n. li6, do '1ü de .ianeiro do i8!J4, c n. 766, 
do r, do seLcmbro do 1000, rJuo modifica algumas disposições 
daquella: 

A inclusa rusoluuão autoriza a concessão do licença com 
todos os vencimentos, no omtauto ó a propria lei n. ü6, do iü 
do janeiro de 1804, no seu art. 2", o a de ri. 766, do 4 de setembro 
de 1000, no art. 7", oue só permittcm que ás licenças sejam 
eoncedidas com o ordenado, não podendo om caso algum ser 
dadas com a gratificação do cargo. 

Do exposto vô-se que a presento resolução, além de violar 
dispositivos logaes que regulam as concessões do Jiccncas para 
todos os 1'unccionai•ios da Prefeitura, crea para o amanucnso 
r. quem beneJ'icin uma situação excepcional. 

Cumpt•e nindn inl'oi·mar quo o referido amunuousc. nenhuma 
liconcn solicitou no prefeito, •~ quem cabe, por lei, o licon
ciamonlo dos 1'unccionarios da Profoitum. . 

O Senado Federal julgul'tt, em sua alta saiJedol'iu, dos fun
damentos deste meu acto. 

Districl.o Federal, 23 do novembro de i!Ji!. - Gcuoml 
Bento ll'ibai·ro Ca·rrw·i1•o Monlai!·o. 
JUlSOLUC:ÃO DO CONSELHO MUNICJPt\1, A QUI~ SE l\EFJmi~M O «VJlTO) 

' 
DO Pl\EFEI'fO N, 6, DE 1011,. E O PAl\ECErt SUPR.\ 

O Conselho l\[unicípal resolve: 
Art. L• I<ica o prefeito uutol'ir.ndo n conceder t.rcs rnozos 

do Jl0encn, com todos os ventJimcmtos, no nmanuense da Dirc
IJLm•ia GeJ•nl do Obras o Vincüo Aurelinno Restier Goncnlves, 
para tratar de sua snude, satisfeita, porém, a cxigencin do 
art. 9• da lei n. 7ü6, de 4 de setembro de 1900. 

Art. :J. • Revogam.se ns disposicões em contrario. 

Dist.ricto Federal, iS de novembro de 1911. - Gabriel 
Osorio da .1lmaída, .Presidente. - José Clarimttndo Nobre de 
Jlfcllo; :J• Soct•etm·io,- Almcrindo 7'/!oma: illalclter rle Bacellm·, 
2° 8Pt:l"tll:u·io. ~ 

Vai. 111 ~s 
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N. 165- 1912 

· · Foi presento á Commissão do Constituição e Diplomacia o 
váto do prefeito do Districto Federal ú resolução do Conselho 
Municipal que o autoriza a contrnctar com o engenheiro civil 
José Pereira da Graça Couto a construccfio, uso e. gozo, por 60 
annos, do uma Villa Balnearia, na Copacabana, medmnte as 
condições que est.abelece e, considerando razoave1s, justas e le
gues as razões emittidas pelo mesmo prefeito, ó de parecer que 
o véto seja approvado. 

Sala das sessões, 24 de julho de 1912. - Cassiano do Nas
cimento, Presidente. - F. Jllendes de A~meida, Relator. - Gon
zaoa Jayme. 

MO'l'!VOS DO «VÉTO) 

Srs. Senadores - A inclusa resolução do t...onseJho, 
que autoriza o prefeito a contractar com o engenheiro civil 
José Pereira da Graça Couto a construccfio, uso e gozo, por 60 
annos, de uma· Villa Balnearia em Copncabana, mediante as 
condições que estabelece, não póde merecer a minha appro
vaciio, pelas razões que passo a· expô r: 

O art. 24 do decreto federal n. 5 .160, de 8 de marco de 
19041 considera contt·nrias aos interesses do Districto Federal 
«as aeliberacões do Conselho que, tendo por objecto actos admi
nistrativos subordinados a normas estatuidas em leis e regula
mentos municipaes, violarem as· respectivas leis ou os regula-
mentos,, . 

· Em op:posicão ás 'leis geraes do município e á vigente lei 
orcamentar1a, a presente resolução do Conselho outorga ao 
concessionaria a isenção, por 15 annos, de «todos os impostos e 
emolumentos municipaes para as construccões e funcciona
mento de todos os edifícios, instal!acões e dependencias da Villa 
Balnearill) e «para todos os jogos licites, passatempos, diver
sões theatraes, concertos musicaes, sports, etc,, da mesma Villa 
Balnearia. · 

Concedendo taes favores, a resolução· do Conselho attenta 
ainda contra o art. 28 do mencionado decreto n. 5.160, por 
forca do qual compete ao prefeito a iniciativa da despeza, e, 
de igual modo, desconhece o art. 15, tainbem do decreto n. 5,160, 
que preceitlla sejam feitos por concurrencia publica os con
tractos quando excedam de 2:000$000, 

Pelas razões expostas, opponho o presente véto; sobre o 
qual o Senado Federal decidirá com o seu costumado saber. 

· Districto Federal, '' de maio de 1912. - General Bento 
Ribeiro. 

""SOr,UCÃO DO CONSELHO M:UNICIPAL A QUE SE REFEREM O «VÉTO) Dá 
Pl\EFE!TO N. 2, DE 1912,. E O PARECER SUPRA . . 

O Çonselho Municipal resolve: 
. Art. L • Fica o prefeito autorizado a contractar com o 
ongenb~h·o civi!.Tosé Pereira da·Graca Couto, ou com a empreza 
' .. .. . ' . . . . . 

·~·., 

I 
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que este organizar, a construcção, uso e gozo1 por sessenta. ( 60) 
annos, de uma Villa Balnearia em Copacaoana, mediante as 
seguintes condições : · 

i •, a Villa Balnearia occupará uma área nunca superior a 
cento e trinta mil ('130. 000) metros quadrados, cujos terrenos 
serão ndauiridos pelo concossionario, sem qualquer onus para 
a Prefeitura; . 

2', a Villa Balnearia comprehenderá: 
a) um edifício proximo ao mar, especialmente destinado 

aos frequentadores de banhos de mar, com tanques de natação, 
com instnllacões proprias a cada pessoa c com todos os requi
sitos indispcnsaveis ao fim a que se destina; 

ú) um hotel com todos os elementos de hygiene e conforto, 
obedecendo ás disposições dar . aais modernas installações con
generes; 

c) um ou mms restaurantes completos e dispostos com 
ordem e elegancia, onde serão observadas todas as condições 
indispensaveis aos melhores estabelecimentos desse genero; 

d) um edifício moderno, confortavel, obedecendo a todos 
os requisitos do bom gosto o da hygiene, destinado a toda sorte 
de diver·sões, com salões de musica, de dansa e de jogos licitos,de 
leiturn o de escripta, do conferencias e conversação; com salas 
de toilctte· e contendo o mais que constitua o conforto e bem 
estar; · 

e) um perfeito estabelecimento hydrotherapico, com uma 
completa installacão para banhos especiaes, quentes, frios, du
chas, tanques de natação, etc.; 

f) um edifício convenientemente adaptado e apparelhado 
para os serviços de assistencia e prestação de soccorros, com 
material completo e moderno a juizo da Directoria Geral de 
Hygiene e Assistencia Publica Municipal, com pessoal de soe
corro sempre prompto, inclusive medico, pharmacia, ambu-
Jancia, etc. ; · 

a) uma série de pequenos chalets aJardinados, de·constru
ccão elegante e moderna, feitos de accOrdo com as leis em vigor, 
dispostos em prr.cas, avenidas e ruas e destinados á exploração 
por aluguel. 

Pnrnsrnpho unico. Uma vez nssignado o termo da con
cessão, o concessionaria fica obrigado: 

a) dentro do prazo de doze·mezes contados da data da as
sisnnturn do termo, salvo caso de forca maior, a juizo do pre
feito, submett3r á npprovacão da Prefeitura do Districto Fe
deral um projecto completo da villa, em conjuncto, e1 separada
monte, o pro,i e c to do cada um dos edifícios e de caaa uma das 
instnllnções u serem feitas; 

b} apresentados os projectos, plantas e desenhos, a Prefei
tura deverá se pronunciar sobre elles dentro do prazo de ses
senta dias e, caso não o faca, considerar-se-hão approvados; 
quinze dias depois o concessionaria entrará parn oe cofres mu
nicipaes com n quantia de trinta contos . de róis (30:000$), 
pomo gara.l!tin: do c.ontracto; . 
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ci iniciar as obras dentro do prazo, igualmente improro
gn.vel, de dow mezes contados da· data do acto que approvar 
os projectos o plantas; 

d) uma vez iniciadas as obras, entmr annualmente para 
os cofres da Prefeitura com a quantia de seis contos de réis 
(6 :000$), destinados (L fiscalização do contracto; 

c) manter Lodos os odificios o installacões no mais absoluto 
estado de conscrvacüo e asseio; .. 

f) manter um servico completo de assistencia de prompto 
soccorro, cm terra e mar, tudo de accOrdo com as leis que regem 
a especio; 

a) macadamizar, arborizar e ajardinar as pracas, avenidas 
o runs do interior da Villa Balneuria; 

· h) cumprir fielmente todas as condicões da presente lei; 
·i) na falta de cumprimento do disposto em qualquer das 

alíneas a, b c c do parngrapho unico do art. 1", e bem assim Iio 
i.:nso de não ficarem concluídas as obras e construccões de que 
:J'alJa. o art. 1• desta.lei dentro do prazo de cinco annos, con
tados da datn da ar,::>rovacão dos projectos e plantas, será de
cretada a caducidade dos favores desta concessão. 

Art. 2." A Prefeitura do Districto Federal, uma vez assi
gnado o termo do contr!!cto, obriga-se a: 

a) manter, executar e fazer executar o contracto por ses
senta (GO) annos; 

b) decretar em beneficio do concessionario a desapro
priacão por utilidade publica, de accôrdo com as leis vigentes, 
de um terreno (não ficando sujeito a essa medida nenhum 
prodio do habitacilo), nunca .superior a cento e trinta mil 
(130~000) metros quadrados, cnt.re o Leme e Ipanema, á esco
lha c indicncão do concossionario e pago por este, livre do onus 
iJ responsabilidade do qualquer cspecie para u Municipalidade; 

· c) conceder isenoão de todos os impostos o emolumentos 
municipaes paru as construccões e funccionnmento de todos os 
edifícios, installacões o dependencias na Villa Balnearia, du
rante os quinze (15) primeiros annos da concessão, contados 
da dnl.n do neto que approvar os projectos e plantas; 

d) permittir que sejam usados, no estabelecimento des
tinndo ús diversões, ou no terreno da Vill<l Balnearia e de que 
trata esta lei, jogos licitos, passatempos, diversões theatraes, 
eoncertos inusicaes, sports, etc., permittidos pela Policia, sem 
o pagamento ·de impostos e emolumentos municipaes, durante 
os. quinze (15) primeiros annos de concessão, contados. da data 
do acto que approvar o projecto e plantas. 

Art .. 3. • Toda a área desapropriada para a concessão de 
que truta esLn lei o os edifícios e ingtallaQões nelln existentes; 
n as suas respectivas bomfeitorias, reverterão, em perfeito es
tudo,_ á Municipalidade e sem onus do ospecio ulguma, no fim 
da concessão. . 
. . ,Art.. ~." Os casos. do forca maior, pam J•olcvacito dn ca.:. 
ducidade, scrúo',nltcndidos a juizo da Prefeitura. . 

Art. 5. • .Findo o prazo da concessão, o concessionario ou 
11 rJmpreza que tiver organizado terá preferencia, em igualdad~ 
'de condicões, para a renovacão do contracto., · 

: 1;{1 

' . 

• 

. -
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. :Art. O. • A Prefeitura regulamentará a presente lei. 
Art. 7. ". nevogam-so as disposições em contrario, resal

vndos os clireitos de terceiros. 
Districto Federal, 30 de abril de 1912.- Gab1•lcl o.w1·'io du 

Alrnaüla, Jlrcsidente.- José Cla1''im.umdo Nob1•c rla !lfcllo, i' Se
r:rotm•io.-Alnwl·iurlo Thomaz Malcher rlc Baccllm•, 2" Se
cretario. 

N. 166 -i9l.2 

Foi presente tí Commissão do Constituição e Diplomacia 
o véto do prefeito do Districto Federal á resolução do Conse
lho Municipal que o autoriza a incluir no quadro do posso~.! 
da Dircctol'ia Geral de Obras c Viaciío os diaristas da 5" Sub

Directoria (Carta Cadastral) que contarem mais de cinco an-
nos do eJ'fect.ivo serviço e, considerando razonvcis, justas o le
gaes as razões emittidas pelo mesmo prefeito, t\ de parecer 
que o véto soja approvado. 

Sala das sessões, 24 de julho de l.9i2.-Ca.vsiano do Nasci
mento, Presidente.- F. ,]['()ndes de Almeida, Relator.- Gonzaaa 
Jayn~e. 

lltOTlVOS DO <VÉTO) 

Srs. Senadores-A resolução do Conselho Municipal que 
autoriza o prefeito a incluir no quadro do pessoal da Directo
ja Geral de Obras e Viação os diaristas da 5' Sub-Directoria 
• Carta Cadastral) que contarem mais de cinco annos de effe
tivo serviço, não póde merecer o meu assentimento, pelos 
11otivos que passo a ell.-pôr. · · .. · 

Em todos os tempos, e em varias repartições, houve em
regados de diarias, sem direito a outrns·vantagens. Taes dia
istas, quando ndmittidos para o serviço, ·tinham e teem co
hooimonto da situação em que siío collooados. Aoceitam os lo
·ares sabendo perfeitamente que silo apenas diaristas. Trans
formar esses .Jogares em empresas effectivos, com as garantias 
definidas em lei, não é .iusto, nao consulta os interesses do ser
viço e fere direitos de funccionarios effectivos, ctJ,ias nomea
ções e promoções são reguladas por leis geraes. 

No quadro dos diaristas da Carta Cadastral. os ha com 
diarias diversas, desde iS$500 ató 4$300 e 4$000. Incluil-os 
no quadro do pessoal da ·Directoria de Obras, com os venci
mentos que lhes competirem e de. accOrdo com as funccões que 
ora exercem, é disposicilu quasi inexequível, porquanto, no 
quadro do pessoal daquella directoria não ha funccões o venci
mentos que correspondam ás de muitos dos diaristas indicados 
na presente resolução. 
· Convóm notar que a inclusão de taes diaristas no quadro 

effectivo da Directoria de Obras importa em oonsideravel au
gmento de pessoal, verdadeira crencüo de empregos, medida 
cuja iniciativa compete ao prefeito, mediante proposta funda
mentada ( § 3' do art. 28 da Consolidacilo das leis federaes so
bre a organização municipal do Districto Federal). 
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A resolução do Consolho contraria o dispositivo citad..i, 
porque o prefeito nenhuma propost.n apresentou nesse sen
tido, e fero lambem o dispositivo do art. 28 dn mesmn Conso
Jidncilo, porque o Conselho tornou a iniciativa de despeza, pro-
;videncin que compete no prefeHo. · 

O Senado Federal ,iulgurll do fundamento do meu acto. 
· Hio de .Tanelro, ü do ,junho de HH2.-General Bento Ri
beiro Carneiro Monteiro. 

1\J!SOLUCÃO DO CONBI~LHO MUNICIPAf, A QUI! Sll JUCl'JlfiEM O «VÉTO~ 
DO PflllFTWro N, -1, Dll 1 01.2, Jl O PADllCim SUPRA 

O Conselho Municipal resolve : 
· Art. i,• Fica o prefeito autorizado a incluir no quadro do 

pessonl do. Directorin Gornl do Obras o· Vinciío os nctunes dia
ristas da 5' Sub-Directoria (Carta Cndnsl.rnl) que, t.endo ser
vido nu ex-Sub-Directoria da Cart.n Cadastral, contarem, na 
data desta lei, mais do cinco annos do effoctivo serviço, com 
os vencimentos que lhos compot.irom o de accOrdo com ns fun
ocões que ora exercem. 

Art .. 2." novogam-so as disposições cm contrario. 

Disl.rict.o Federal, 1 de junho do 191.2.-Gabriel Osorio de 
:Almeida, Presidonto.~osé Clarirnu.ndo Nobre de Mcllo, i" So
oretario.-Salvador F'e1•reira Fonte.!, 2• Secretario interino.
A imprimir. 

N. i67- i9i2 

O prefoif,o do Disi.J•ict.o Fedornl vcl.ou a I'080iuçfio do Con
selho Municipal que autoriza u cJoncoclot· ao oommissario 
ele ·Hygiono e Assistenoin Publicn Dr. Eduardo Pinheiro dos 
Santos um anno ilo, licença, com todos os vencimentos, enP 
prorogaçúo, para tratar do sua snudo, pelos seguintes motivos: 

a) por não ser pro rogação, pois não os tá' liconoindo; 
b) por ser n aut.orizncão dada para quo a liconca soja com 

todos os vencimentos; · 
c) porque é uma medida gcncrQila o de excepção, em fa

vor de funr.cionnrio quo está n domandat' cm ,iuizo contra n 
Fa1.enda Municipr.I. · 
· . Lidos o ponderados n rosoluciío, o véto e ns al!egncõet 

dó ··funccionnrio municipal interessado .naquel!a, a Commisw 
~ão de Const.if.uicão c Diplomacia, considerando: · 

i•,' que a licencn é effoctivamente do prorogação, porque 
foi requerida o começou a ser processada na vigonoia da an
terior,· quando o funccionnrio estava realmente licenciado, e 
niio foi por sua culpn e .desidiu que e.sse processo demo
rado foi até esgotar-se o prazo da licença em que se achava; 

l 
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· 2', que á. Commissão tem parecido c o Senado tem fir
mado a doutrmn de que só ao Conselho cube autorizar licencas 
fóra das exi~ercias das lei~ vigent~~ a respeito, autorizaéão 
de que o pro,!erto póde ou nao se utrhzar; 

3", que, n ultima razão do váto não csi(t incluída nns cxi
t;encías da Lei Or·gnnica que ,iusl.il'iquem o milo, nem sD pórle 
negar a qualquer cidadão o diroito do recorJ'Ill' ao Poder Ju
diciaria pum reclamar de sua ,iustica, qu:r: in1•e .mo u.titu·r ne-
mini facit ínju·riam: • ' 

E' do parecer que o ?Játo entre em discussão e seja re
jeitado. Accrescendo o facto de ,iá terem ~ido promu'Iguuns 
rosolucües identicns ás da actual, sob ns. i. 378, de 
6 de mnio, i. 384, de 3 de ,junho, e 1. 385, de 4 tambcm de 
junho de 1912, contra as quues o prefeito nrio julgou jUSito 
oppor o seu v é to. 

· Sala das Commissões, 21, de ,iulho de 1912.-Cassiano do 
Nascimento, Presidente. - F. M'endes de Almeida, Relator. 
- Gon:aoa Jayme. 

MOTIVOS DO «VÉTO> 

Srs. Senadores-A resolucão do Conselho Municipal que 
amoriza o pre.fcito a conceder ao commissario de Hygiene e As
sistencia Publica Dr. Eduardo Pinheiro dos Santos um anno 
do liccn~a. com todos os vencimentos, em prorogacilo para 
t.ratar de. sua saude onde lhe convier, não póde merecer o 
meu assentimento, pelos moLivos que passo a expor: 

O alludido funccionario não poderá obter licenca em proro
(lação, porque não csLá licenciado. E' certo que esteve licen
ciado até 30 de junho findo c reassumiu o exercício do seu 
cargo a 6 do corrente. A sua licenca foi de seis me~es, nn 
fór·mn da lei, ist.o ó, com o respectivo ordenado. 

A presente resolucüo autoriza n concessão de licença por 
um anno, com todos os vencimentos. E' uma medida de ex
cepção, adoptada com prejuízo dos cofres municipaes, no ·mo
mento cm que o commissario Dr. Pinheiro dos Santos ·de
manda em ,juizo contra a Fazenda Municipal,· exigindo desta. 
pagamento de· vencimentos dos quaes desistiu, por meio de 
requerimento e de termo assignado na reparti cão competente. 

. Estabelecendo o art. 7• da lei n. 766, de 4 de.setembro 
de 1000, as condições em que os funccionarios municipaes 
poderão ser licenciados para tratamento de saude; não é ra
zoava! que, tal disposição seja violada por uma medida ge
nerosa o de excepção, em favor de. funccion:trio ·,que está n 
demandar em juizo contra a Fazenda Municipal. 

. O Senado Federal, porém, resolverá como julgar mais 
acertado. . ' ·. · · · · 

Rio de Janeiro, 1.6 de julho de 1912. - General Bento Ri
:beiro Ca?'neil•o Monteiro. 
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1\ESOLUÇ,lO DO CONSgLIIO MUNICIPAl, ,\ QUE SE 1\lll'EI\Ji:M O VÉ'ro 
DO Pl\El'EI~'O N, 6, DE 1012, E O PAI\llCEll SUJ?M 

O Conselho 1\Iunicipal resolvo: 
Art. 1.• Fica o Prefeito autorizado a conceder ao commls

snrio de Hygiene o Assistencia Publica DI". Eduardo Pinheiro 
dos Santos um anno de licença, com todos os vencimentos, em 
prorogaciio, para tratar de sua saudc, onde lhe convier, obser
vado, porém, o disposto cm o nrt. 9" .do decreto legislativo 
n. 766, de 4 de setembro de 1900. 

Art. 2." Revogam-se as disposicões em contrario. 
Districto Federal, 11 de julho de :1912. - G. O::orio de 

Almeida, Presidente. - José Clarimundo Nobre de Mello, 1' 
Secretario. - A. T. Malcher de Bacella?•, 2' Secretario. - A. 
imprimi!•. 

O Sr. Luiz Vianna - Sr. Presidente, o te!egrapho acaba 
de annunciar o passamento de um dos brazileiros mais distin
ctos, cheio de servicos ao paiz, que durante a. sua vida poli
tica c sua vida publica exerceu os mais importantes cargos 
na ndministracão c na politica c que deu exemplos raros de. 
sua inteireza de car•nctcr c do sua honestidade- o Exmo. Sr. 
conselheiro João Ferreira de li! oura. 

Eu pediria a V. E:x. que consultasse á Casn si consente, 
como homenagem á sua memo.rin, que se lance na acta da 
sessão de ho.ie um voto de pezn1• pelo seu pnssamento. 

O Sr. Presidente - O Sr. Luiz Vianna acaba de requerer 
um voto de pezar peJo fallecimonto do Sr. conselheiro João 
Ferreira de 1\Ioura. 

Approvnrlo unanimemente. 

ORDEM DO DJA: 

Cl\llDITO PAilA ACQU!Sl()ÃO Dll UllTilATO 

3• discussão do proJecto do Sena'do n. 23, de 1912, autori
zando o Presidente da Republica a abrir o credito de 8:000$ 
paro. n acquisicão do retrato do Dr. Joaquim Murtinho, ex
ecutado pelo pintor João Timotheo da Costa e dá outras pro
videncias. 

Approvndo, vae á Commissilo de Redaocão. 

O Sr. Presidente - Nado. mais havendo a tratar, vou Ie
vnnLnr a sessão. 

Designo pnr•n. ordem do dia da seguinte: 
.. Discussão unica do pnrecer da Commissão de Finanoas, 
n. Hi7 do 1912, opinando que seja indeferido o requerimento 
em que os auxiliares de laboratorios da Escola Polytechnicn 
pedem oquiparacfio de seus vencimentos nos dos conservadores 
dn mesma escola. .. 
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2' · discussão do.. proposição do. Clamara dos Deputados, 
n. 140, de 1909, fixando para o commandante, sargentos e guar-. 
das das alfandegas da. Republica uma gratificação extraordinaria 
a quo teem direito (com parecer contrario da Commissão de 
Ji'inança~r) ; · 

2' discussão da proposição da Camara dos Deputados, 
n. 6, de 1912, autorizando o Presidente da Republica a. con
siderar por actos de bravura a promoção do capitão José Can
dido da Silva Muricy e a dos segundos tenentes Adalbelto 
.Gonçalves de 1\loura e Octaviano Cavalcante (com parecere11. 
contrarias das Commissões de Marinha e Guerra e de Fi
nanças); 

3' discussão da proposição dn Camara dos Deputa'dos, 
n. 181, de 1911, autorizando o Presidente da Republica a abrir· 
ao Ministerio da Fazenda o credito de 133:320$, para ulti
mar a desaprojJriaoão de diversos predios das ruas General 
Caldwell e Visconde de Itaúna (com parecer da Commis~ão 
de Finança11, oflerecendo emenda.). 

Levn.ntn-se a sessão ·tí 1 hora c 40 minutos., 
• 

59" SESSií.O, EM 2G DE JULHO DE 1912 

PnESIDENCIA DO Slt, l'INHEIDO MACHADO, VlCil-l'RESIDilNTE 

'A' i hora da tarde, presento numero legal, nbre-so n· 
sessão n que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira 
Chaves, Al'nu,io Góes, l'edro Borges, Cnndido de Abreu, Jo
nathas Pedrosa, Gabriel Salgado, Arthtlr Lemos, Lauro Sodré, 
.Tosé Eusebio, Urbano Santos, Mendes de Almeida, Ribeiro 
Gonçalves, Pires Ferreira, Tavares de Lyra, Walfredo Leal, 
Castro Pinto, Sigismundo Gonçalves, Rnymundo de Miranda, 
Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, Coelho e Campos, Oliveira 
Valladiio, Luiz Viaunn, Moniz Freire, Nilo Pecanha, Sá· Freire, 
Bueno de Paiva, Feliciano Penna, Braz Abrantes, Gonzagn 
Jayme, A. Azoredo, Meiell.J, José Murtinho, Generoso Marques, 
Felippe Schmidt, Hercilio Luz, Abdon .Baptista e Uasslano do 
Nascimento (40). 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Sil
verio N ery, lndio do Brnzil, Gervnsio Passos, Francisco Sá, 
Thomaz Acoioly, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Gon
cnlves Ferreira, Ribeiro de Brito, José Mnrcellino, Ruy 
Bnrbosn, Bernardino 1\'Ionteiro, Joiío Luiz Alves, Lourenço 
Baptista, Augusto de Vasconcellos, Alcindo Gunnabnrn, Ber..: 
nnrdo Monteiro, AU'redo Ellis, l~rancisco Glycerio, Campos 
Salles, Leoooldo do Bulhões, Aloncm• Guimarücs e Victorino 
Monteiro (22), 
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· E' lida, posta em discussão e, som debate, approvada a 
acta da sessão anterior. 

O Sr. f" Secretario dá ~ont.n rio se~uint.o 

. EXPEDillN~I.'E 

Ol'ficios: · 
·Um do SI'. 1" Secret.m•io da Camnl'n dos DepuLndos, de 25 

i:lo corrente, remot.tendo a seguinte proposição 

N. 25 - 1!H2 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i." A Forca Naval para o exercício de 1913 constará: 
f i •, dos officiaes do Corpo da Armada e classes annexas 

constantes dos respectivos quadros; 
§ 2", de 50, no maximo, aspirantes a guardas- marinhas e 

30 alumnos do curso de machinistas da Escola Naval; 
I 3", de 4.000 praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes, 

inclusive 118. para a Companhia Fluvial de Matto Grosso; 
fi 4", de 2.000 marinheiros contractados; 
§ 5", de 1.500 foguistas contractados; 
§ 6", de 5.000 aprendizes marinheiros; 
§ 7", de 600 praças do Batnlhúo Naval. 
Art. 2. • Fica o Governo autorizado a contractar no estran

geiro officiaes idoneos para a instrucÇão e adeantamento dos 
officiaes e Praças da Armada e para instrucção nos demais 
serviços technicos da Marinha de Guerra. . · . · . ·· 
. . Art. 3.~ Em tempo de guerra, a Forca Naval compor-se-ha 
do pessoal que for necessario. . · 

Art. 4." O tempo de serviço dos marinheiros procedentés 
das escolas de aprendizes. será de seis nonos, a contar da data 
do assentamento de praça no Corpo de Marinheiros Nacio
naes. 
.. · Art. 5." O tempo de serviço de voluntarios será de tres 
annos. 

Art. 6." Os claros que se abrirem no pessoal da Armada 
serão preenchidos pelo voluntariado. sem premio, por pessoal 

. da Escola Naval e Aprendizes Marinheiros e, na insuffioiencia 
deste, pelo pessoal oontractado ou mediante sorteio, de accôrdo 
oom a lei n. 1.860, de 4 de Janeiro de 1908, e mais disposições 
dos arts. 7", 8• e 9". . 

Art. 7 .• Cada Estado da Republica concorrerá com um 
contingente de . sorteados correspondente e proporcional all 
total dos alistados nos differentes municípios que o constitui
rem,. ~endo o numero de sorteados que devem constituir cada 
contingente prefixado SO dias antes do sorteio pelo Ministerio 

· da Marinha, · Regundo as necessidades da Armada. 

.J 

-
"1 
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ParngraJ?ho unico. Para cumprimento das disposições an
teriores o Mmistro da Marinha fará, em tempo opportuno, ao 
da Guerra as communicacões nocessarias, dando-se a todos esses 
actos publicidade pela imprensa. 

Art. 8." A incorporação dos sorteados ú Armada realizar-, 
se-ha desde que tenham sido decididos finalmente os recursos 
legaes tentados pelos interessados, ou estejam esgotados os pra
zos em que tnes recursos podem ser interpostos. 

Art. 9.• '!'odns as vantagens, regalias e mais disposições 
'do decreto legislntivo n. 8.860, de 4 de janeiro de 'i 908, que não 
contrariam a lcttra e o pensamento desta le~ serão .app!icadas 
aos sorteados para a Armada. bem como o disposto no art. 95, 
da referida lei. 

Art. :10. Os voluntarios perceberão a gratificação diaria de 
123 réis, e as praças que, findo o seu tempo de serviço, conti
nuarem nas fileiras, com ou sem engajamento, terão a grati
ficação de 250 réis diarios. · 

Art. H. As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes e 
do Batalhão Naval, que completarem tres annos de serviço com 
exemplar comportamento, terão uma gratificação igual á me
tade do soldo simples da classe respectiva, sem prejuízo das 
demais gratificações a que tiverem direito. 

Art. :12. As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes. e 
do Batalhão Naval, que se engajarem, terão direito em cada en
gajamento no valor em dinheiro das pecas de fardamento gra
tuitamente distribuídas por occasião de verificarem a primeira 
praça. · 

Art. 13. As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes ap
provadas nos cursos de especialidades e as que exercerem os 
cargos definidos no decreto n. 7.399, de 11• dé maio de 1909, 
terão direito ás gratificações especiaes estabelecidas nas ta
bailas annexas no mencionado decreto, além dos demais venci-
mentos .que .lhes competirem. · 

Art: 14. Nenhum individuo poderá, ·na vigencia desta lei, 
ser admittido ao serviço da Marinha de Guerra, sem que apre
sente documentos comprobatorios de boa conducta. 

Art. 15. Revogam'-se as disposições em contrario. · 
Camara dos Deputados, 25 de julho de 1912. ~a:bino Bar

roso Junior, Presidente. - Antonio Simeão dos. Santus Leal, 
i' Secretario. -Ranl.de lrforaes l'e'i(la, 2' Secretario. - ACom-

:missl!o de Marinha e Guerra. . . 

. Trcs outros do mesmo sénho\· de' ii;unl data communicando 
terem sido npprov~dos e remettid~s. ú san.cçiío os projectos do 
Senado, que autor1zam a conccssao de hcenca· li ·José Bento 
Porto, !'iscai de sogm·os; a Tanorodo Gonçalves Ferreira : col
lcqtor federal . em TÇ>r~e, Estado de Pernal!lbuco; ao Dr'. Ui
beiro de Almeida, mmistro do Supremo· Tribunal Federal: e a 
João Gomes Rebello J:Iorta, thesoureiro ·da Caixa de Conversão. 
-Inteirado. · · 
· Outro da mesma proceilencia e data communicarido ter 

sido adoptada a emenda do Senado ú riroposiciio que autoriza o 
Presidente da Republica a abrir varias creditas &o Ministerio 
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da Gumwn o da Marinha, nn importnnoin do 30:365$565, pnm 
pngnmonto no auditor geral da Marinha, o aos do Gucrrn, a 
qual foi enviada :\ snnccão .- Inteirado. 

Um do director do Instituto Commorcinl, convidando o 
SonndCi a so ~nzor roprcsontm· nn ccre!nonia da col,lnc~o do g!'úo 
nos guarda-lm.·os dlplomndos, n rcn!Jznr-so no dm ~8 dn eor- · 
ronto. - Inteirado. 

O Sr. 2" Secretario. pmcor.lo :t Jeil.urn dos seguintes 

PAIU~CI~ni~S 

N. 168- l!H2 

Redacção ('inal do ·projecto n. 20, de 1912, do Senado, que con
cede direito de aposentadm•ia ao.v {11ncC'ionarios aos qu.acs 
se o.pzll·ica a disposição do m·t. ·/", § ()•, seau.nda parte, rio 
decreto n. U5.f, de fj de janci1'0 de ·1904, contas vantaacm· 
de q11e aozam. os da· Uniiío 

O Congresso Nacional decreta: 
:Art. :I." O direito á aposentadoria e ao montepio que com

pete a todos os funccionarios da Directoria Geral de Snude, 
Publica, computado pnrn esse effeito o tempo decorrido da 
data de suas nomeações, fica extensivo nos funccionnrios mu
nicipnost emquanto estiverem ao serviço da União, que foram 
transferidos para este em execução do decr('t.o n. 4.403, de :12 
de julho de i902, e lei n. 1.151, de 5 de janeiro de :1004, e 
respectivo regulamento expedido pelo decreto n. 5. 156, de 5 do 
marco do mesmo anno1 os qunes contarão, para o mesmo offeito, 
não só o tempo nnter1or do servico prestado 1\ ~runicipalidade, 
como o que teem prestado á União, desde n sun transferencin. 

AI't. 2." Revogam-se ns disposicões em contrario. 
Sala das Commissõos, 25 de julho do :19:12.- Gonzaaa Jay

mc. - Wal(redo Leal. 
Ficn sobre ·a m~sa, nnrn ser discutido nn sessüo seguinte, 

depois do publicado no Dim•io do Oona1•e.vso. 

N. i69- i9i2 

Redacção final do p!•ojecto n. 7, de ·1.912, do Senado, que concede 
licent•a )J01' um anno, com todos o.~ ·venl:'inwntns. ao IJaaha!•el 
Joaquirn José Saraiva Ju.nior, jniz da direito dos Feitos ela 
Fazenda Mu.niC'ipal. 

O Congresso Nacional resolve: 
AI't. :1.• Fica o Presidente dn Republica, autorizado a con

ceder no bnohnrel Joaquim José Saraiva Junior, Juiz de direito 
dos Feitos da Fnzendn Municipal do Dlstricto Federal, um nnno 
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de licenca, com todos os vencimentos, para tratamento de saude, 
onde lho convier; liconca que podor·á gozar, ainda que, por forcl\ 
do lei, seja promovido a desembargador da Côrte de Appellacão. 

Art. 2." Revogam-se as disposicões cm contrario. 
Sala das Commissõcs, 25 do julho de 1012. -· Wal(1•edo 

Leal. - Gon:aua Jaymc, 
. Fica sobre a mesa, para ser discutido np sessão seguinte, depois 
de publicado no Diario do Congresso. 

N. 170-1912 

· O 81·. Dr. Carlos Augusto de Oliveira. Figueiredo, ministro 
do Supremo •.rribunal Federal, que tantas e tão vivas sympa
t.hias deixou entro nós, nllegando e provando achar-se enfermo, 
solicita, cm requerimento que dirigiu ao Congresso Nacional, 
seis mozos do Jicenca, com todos os vencimentos, para trata-
mento de sua saude. · · 

A Commissiío de Financas, aconselhando ao Senado que 
defira o pedido, submette á sua consideraciío o seguinte 

PROJEC'l'O 

N. 25- 1912 

O Congresso Nacional decreta: 
• J\rtigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a. JJOncedor 
ao Dr. Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo, ministro do 
Supr•emo •.rribunal Federal, seis mozes de licenca, com todos 
os vencimentos, para tratamento do sua saudo onde lho convier; 
revogadas ns disposições em contrario. 

Sala dns Commissões, 25 de julho do 1912. - Felidano 
Pcnna, Presidente. - Tava1•cs de Lura, Relator. - Urbano 
Santos. -A. A:crcdo. -L. dn Bulhõcs. -Francisco Sá .. 
- ,Cassiano do Nascimento. - Bucno de Paiva; - F. Gly
ccrw. 

N. :t7i-19t2 

· · Representado l'Ol' Heu JlllO, o gcneJ•al Bellarmino :lfon~ 
tlonca, o buchnrol Djalma l\londonca, ,iuiz substituto da comarca 
do Alto Juruá, no '.Ccrritorio Federal do Acre, solicita,. ctri 
:•equorimento dirigido no G:mgresso Nacional, oito mezos de 
licencn, com dous tercos ,dos vencimentos, para continuar o 
Lmtnmento do sua snudc, 'abalada cm consequencia de intoxi
cação palustre adquirida naquella região. O requerimento está 
acompanhado do nttestndo medico. . · . . . 

Do acoõrdo com os precedentes, é n Commissiío 'de Finan..: 
cas do parecer que se.ia deferido o pedido; e, para isto, sub-' 
motte á considoruciio do Senado o seguinte . , 
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PIIOJECTO 

N, 2G - 1012 

O Congresso Nnclonul doot•oLo.: 
Artigo unioo. :r~· o Poder :mxoouLivo nuLori~ndo u. !Joncodcr 

oiLo me~os do 1Jcunc~1 oorn dous l.ul'COS do sous vonoünunLos, 
ao bnohnrol D,llllrrm m.ondoncu, ,lul~ subsl.iLuLo du comn,•on 1lo 
Alto Jmu{•, no ~POI'l'ILorio J.codornl do ACI.'o, nfírn do J.rut.ru· do 
sun sttutlu, ow:lo julgai' convonlonLo; rovogudtiB us tlisposl,;üos 
um conLrut•io, 

El!tln dus Cornmissüos, 2G do ,julho do 10'12. - F'clic·iano 
Potmu, .i'l'osldonLe, - 1'tc'IJw•es de Ül/1'11, llolnLol', - U1•bano 
SantuR.- A. A:a!'ado. - D. da /Julhüos. - Pranaisoo 1':/d, -
Oassiunu do NfJSc·im.ento. ·- /Jumw da l'u·iva. - F. Gl:vccríu. 
- A imprimir. 

N. i72- mz 
No J'OCJUOI'lrueuLo quo sob 11. !,O, do COI'J'onl.u nnno, enviou 

ao CongJ'Osso Nnulonnl, o bnciHLL'ol Vouunclo Nolvu, ,!ui~ Jodornl 
na Purnhy!Jil do Norl.o, sollciLu :1.0 mo~os •lo llcoJHCil, com Lodos 
os vonolmentos, IJnrn J,t'llLnrnonl.o do suudo. 

O poLlclonnt• o, quo, dosdo fi do j!Lnoil•o do :1.801!, cxot'CfJ o 
referido ont'go, sem Ler gozndo uouhumn lioonclt, ,junLit o nLtos
tado medico comprovando nchnr-so en J'orrno. 

A Commlssfio do FlnnHcns ú de pni'ecot• que o pedido soJa 
deferido; o, paru isto, subrnoLLe ll consldorncno do Sonndo o go
guinte 

PROJIDO'I'O 

N. 27 - 101.2 

O Congresso Nnoionnl dem•etn: 
At•tigo unico, E' o Podot' JTixocuLivo nul.ot•izudo n conceder 

iO mezos de ·Jtccncn, com todos os vonolmonl.os, no bnohnrol 
Vonnncio Noivn, ,juiz fodornl no Esl.ndo du Pnrnhybn, pnl'n Lrn
tar de sun snudo, onde ,iulgnr convonionto; rovogudus ns dis
posicõos cm contrario, 

Snln dns Commissõos, 21í de ,julho do 1012. - .Feliciano 
Penna, Presidente. - Tavare.~ de l.1f1•a, Rolntm•. - Urba·no 
Santo.1. - A. A:eredo, - li', Glucer•io. - L. de Bulhl1c1. -
l'ranci•co Sá, - Cas1iano do Na.vcimento. -

N. 173 -llll2 

O desoml!nrgndor Virgilio de Sá. Pereira, dn COrto de 
!A.ppellaoiio do Dlstricto Fedornl, om roquorimonto dirigido no 
Congresso Naoionnl, solicita um nnno do lioonon, com todos os 
tvcnoimontos do seu cargo, para tratamento do sua sande gra-

... 
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v emente compromettida, juntando,. em prova de sua allegação, 
o laudo de inspecção a que se submetteu perante a Directoria 
Geral de Saude Publica. 

A Cornmissão de. Financas é de parecer que seja. deferido 
o pedido, com a approvacão do seguinte 

PROJECTO 

N. 28- 1912 

O Congr·osso Nacional decreta.: 
Ar·Ligo unico. E' o Poder· Executivo autorizado a conceder 

um rumo de licença, com todos os vencimentos, ao desembar
gador Virgílio de S(• Pereira, da COrte de Appellação do Dis
tricf.o l!'ederaf, para o tratamento de sua.saude, onde lhe con
vier; revogadas as disposições em contrario. 

Snlu das Commissões, 25 de julho de 1912. - Feliciano 
Penna, Presidente. - 7'avares de Lyra, Relator. - Urbano 
Santos. -A. A:c·redo. -L. de BulMes. -Francisco Sá. 
- 1•'. Gtvceriu. - Cass·iano do Nascimento.-

N. 17+- 1912 

A' GommisHiío do Jlitmll<;as J'oi presente uma petição cm 
qurJ OH moHLJ'IJH o opci.'Ul'ÍOS dn l!'abriea de Cartuchos e Arte
J'ucf.os do Guort•a solicif.am de Congresso Nacional augmento 
do vmwirniJnl.os. 

Pal'l\ .iusf.il'icar essa prol.oncão allegam os peticionarios: 
a) IIUHffiOUI.O do f.rnb:ilho com a ultima reforma que sof

fl•ou o osLnbolecimo.nto cm virf.ude do novo regulamento ap
Jll'ovndo por rlocrcl.o n. 8. 58G, de G do marco de 1911; 

I•) dosigunldndo de seus vencimentos em confronto com os 
que prJ.r•cobom out.I'OS smovidorcs do Estado, empregados em 
roparLicüos somelhnntos do mesmo departamento da adm'inis
trncilo publicn; 

c) dil'ficuldades da vida no momento que, a sociedade bra
ziluii•n vno nLt•avessando; c offeroccm ú consideração do Po- · 
dor LogiHiaf.ivo umn lnbolln do novos vencimentos que anne-
xrLm ri pol.icão. . . 

Examinando cuidadosamente o ussumpto verificou desde 
logo n Commissiio de Flnnncas que n adopciio da tabclln pro
posta nrJarr•ctn um gt•avnme pam o Thesouro .Nacional, na im
porl.nnoin de 8t :024$, differencn entre a despeza que nnnual
mcnlc ugom se fnz com o pessoal dn fabrica e aquelln quo · 
pnssat•IL o oraria publico n support.ilr, uma vez deferida a po
ticiio o. upprovndo o quadro proposto. Nas actuníis êiirimm• 
sf.ancins financeiras da. I\opublica osta simples consideração 
basta para dalorminnr i:i voto do Simndo, no sentido do ln
deferimonto do pedido. mns, por demais, nota .a Commissilo 
que não parecem do todo procedentes as razões com que os· pe- · • 
ticionnrios procuram fundamental-o. 

.. I 
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. . ·E' cerLo que com a re.form~> operadu cm-vi do decreto 
n. 8.58ü augmentou o trabalho o consequente produccão da 
Fabrica do Cartuchos c Arto·!actos de Guorrn, mas nüo ú 
menos verdade que por forca do novo regulamento ,i(1 a ad
ministração utcllta7'0U., C1nbora modestamente, a sU·!tacão dos 
que alli trabalharn. Relatorio do Ministerio da Guerra de 1912, 
pags. 60. · · 

A desigualdndo oxiste,ntc entre as diarias dos operarias 
deste csLabelocimonto e as de seus companheiros do classe 
do Arsenal do Guerra se explica pelo facto de ser n Fabrica 
de Cartuchos situada cm Jogar onde a vida é mais bamta do 

·que em um grande centro, como e~ta Capital, onde tudo se 
torna dia 11 dia mais caro. A verdadoim igualdade consiste 
·cm tratar desigualmente o que é desigual. · 

Não procedo ainda o argumento deduzido das difficulda
des dn vida entre nós nctunhnente, pois quo <i um onus com 
que acarretam todas as classes da sociedade, mal temporn
rio e. passageiro, que ,; de esperar que os Poderes Publicas 
.tratem de sanar com um;a sabia politica de moderação nns 
despezns, desenvolvimento maior da produccão, reduccão rn
zoavcl nas tarifas. 

Nestes termos, pensa a Commissão de Finanças que não 
é opportuno c não convem que seja deferida a peticüo. 

· Sala das Commissões, 25 de ,julho de '1912. - Feliciano 
Penna, Presidente. - Cassiano do Nascimento, Relator. -Ur
bano Santos. - Tavares ele Lura. - A. Azeredo. - L, de 
Bulhúes. - B110no de Paiva. - F. Glycerio. · 

N. i75- i9i2 

Lino · Ribeiro de Moraes, cabo l'oformndo do Exercito e 
, volel'!lno da campanha do Paraguay, allegando avancada idade, 
precarias condições do saude o impossibilidade de traba
lhai' 110!' fer•imentos · recebidos em combate, requer ao Con
gresso Nacional qu~ elevo a 30$ mensaes a pensão de 12$ tnm

. bem mensaes que ora percebo dos cofres publicos. 
Nenhum documento ,juntou o. peticionaria em abono de 

.suas allegacües, c dest'arte torna-se impossível á Commissüo 
do Finanças dar o seu assentimento a semelhante pretencão. 

E pois, opina pelo indeferimento do pedido. 
Sala das Commissües, 25 do ,julho de 1912.-Fclic'lano 

Penna, prosidcnte.-Cassiano do Nasc·imento, relator.- Ui'
·bano Santo.1.-A. Azeredo.-Leopoldo de Bu.lltões.-Fi•ancisco 
Sd.-7'avm·cs ele Lyra.-Bueno de Pa·iva.-Franisco Glycei'Ío, 
.'-A imprimir; 

N. i76- i9i2 
' 

. O § 1• do regulamento approvado. pelo decreto n. 7 .558, 
do 23 de setembro de 1.909, dispõe ·que funccionartl. permn
nontflmente ,junto no Ministerio d:t Guerra um nndit.or, · o os 

' . ,. 
I' J,!·, ' 
' ' 
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tlccrúLOs ns. :!57, do 1~ do mtu•co do H!UO, e J~ u 20, tlu janeiro 
du 180~, lralruu, o pl'imoiro, da croacüo do Jogares tio aulli
l.oros de gucrm nas comarcas desta Capital oum a graLluar;ão 
do 111njor c nas oapitaes de diversos Estados, dando classifi
caci\o o graduação áquollcs funccionarios, o o segundo declara 
que os nuuitorcs rcfet·idos o os da Marinha sú vordom os 
seus Jogares cm virtude do senlonca passada cm julgado o 
teom direito a fazm· monlopio como empregados civis dos res
pectivos ministorios. 

Ora, o funccionurio a que so refere o projecto do Senado 
n. 22 de 1!HO recebia vencimentos iguaes aos do auditor desta 
Capil.al e não gosava do cortas benefícios concedidos aos seus 
collogas, que são-grnduncão, vHnliciedade o montopio. 

Estando, porém, o nlludido funccionurio incluído no qua
dro actual dos auditores, como primeiro tenente, o gos11ndo 
das vantagens constantes do decreto 11. 38, de 29 do .inneiro 
de 1802, conformo se verifica da lei de vencimentos militares, 
a Commissão opina pela rejeicão do projecto n. 2~. do 1010, 
tornando extensivos ao funccionario a que se refere o ti I" do 
ar·t. J.• do decreto n. 7.5ú8, do 23 de setembro do 1!109, os di~ 
rcitos o graduacões que os decretos ns. 257, do 12 do marco 
do '1800 o 38, de 20 do Janeiro do '1892, dão ao da comarca da 
Capital Federal. 

Sala das Commissõos, 25 rio julho de 191:.!,-Pcliciauo 
J>mma. ]rrcsid~rtl.o.-JJu.ana de Pai'lla, J•olator•.-Urbww San
los.-Praucisco Sâ.-1\. A:m•cdo.-Cassiano do Na.<duwuto.
F'rarwisco Glycmio.-7'a·vm•cs drJ Lyra.-Lcujloldo c/c !Julhúcs. 
-A Imprimir. 

l'.IIIECim IJ,\ GO~l~ITSS;\O !li' ~tAIIINifA I> IHn>nJiol N. l:JO, lll~ ·1910, 
.\ QUE SB 1\IWBI\E O PA111i:Cl~n RUPllA 

A' Commissiio de Marinha c Guerra do Sennrlo foi pre
sonf.e, pm·n mnit.f.ir parecei', o pro.ieclo do Senado n. 22. do 
Hll O, quo torno rJxf.cnsivo on fn~lCeionnrio n. qnc sr. refere o 
~ fo rlo arl. 1.• do decreto n. 7.55o, de ~3 de setembro do 100!1, 
os di roi tos IJ graduncüo que os decref.os ns. 257, do 12 de marco 
rio 18!10 rr :18, de 2!l de ,innoiro do !802, dão no da comarca da 
Capif.al J?ederal. . • · . 

PHIO nm~rurlo osl.udo n que ·procedeu, a Commrssno vort
ficou que o GoVIJT'no, nsnndo dn nu f,orir.ncão confor•ida na llll.
f,m ll do art .. 138 dn loi n. J.SliO, do .\ de ,janeiro elo 1!108, r·oor
;mnizon, pelo derwof.o n. 7.558, do 23 de setembro du HlOO, o 
gahinete do Ministorio do. Guer\·n. . 

Nossa reforma, nttondondo 11 ncoosstdude do mnnf.IJl' offc· 
ct.ivnmontrJ ,junto uo ministro um .im•isf.n que auxiliasse :1 ad
minisf.l'uciio militar, não só no estudo rins lc,is !('!,rnos, eomo "'\ 
soluciío dos cnsos concretos rJUO n lcgJslncno do Exorcalo 
suscita, rn•oou-sc. cJom o nomn dn auditor• do guorrn do ga!J!
nole, um Jogar do consultor juridico. 

Vol. III I~ 
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O nudiLor do gabinete, que, pela decreto referido de 23 
da setembro do 10091 recebo vancnnentas iguues nos que tom 
o nudiLor da Cnprtnl Farleraêll nllo gosu, entretanto, no seu 
unrgo, da ostubilidude guo lho evoru ser ussegurndu nem de 
certos benofloios uoucodídos n seus uollagas. . . 

Inssa dosigunldudo ú romovidt~ pelo· pro.Jouto, ora cru us
l.udo, quo J'irmu os direil.os do auditor do guerra do gubinota 
do ministro, dando-lho a grnduacrio militar quo o decreto do 
12 do marco do 1 DOO comJodo no nudil.or da Cnpitnl Federal, 
assegurando uo mesmo tampo quo nos termos do dooroto n. 38, 
de 2\l do .Janeiro do 1892, só pordorú sou Jogar om vírt.udc do 
sentencrt do ,i uiz r:ompol.cnl.o passada orn ,julgado; niío impor
tando om uugmont.o de dospo~u 11 ndopçiio elo proJOOI.o o collo
oando J.iío sómen l.o o J'unceioruu·io da que l.r•:üa om iguuldudo 
do oondiY,oics nos demuis uuditoras do guot·ra, ~eus rJollegas, 
pens11 u Ubmmissfio que o pro,iocl.o um quesl.iio morcoo u ap
provnciio do Sanado. 

Sul a dns Commissõos, 1 I da novom!Jro rla 1910. - Pil•as 
Farl•ail•a, Prcsidenla.-A!vm·u Mrwhado.-Folippc Schmidt.
Lauro Sodr.é. 

l'ROJJm•ro UO SENADO N. 22, DB lniO, A QIJil l:!ll lllia'l>.JIBM OS PA
Rlmlmi~S BUPI\.\ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• O funccionat•io a Q~le se rafara o § 1o do arL. t• do 

doorol.o n. 7.558, do 23 do set.omhro do :1900, JlO~nrtí·do todos os 
direil.os o graduncão qun os doorotos do ns. 2u7, do 12 de março 
do i890, o 38, do 29 do janeiro do 1802, dão aos da comarca cm 
Capital Federal. 

Art. 2.• Ucvogam-so as disposicõus cm oouLrario.-Victo
rino Monteiro'. 

N. i77- i9f2 

A proposicão da Camara dos Deputados n. 5, do 1906, equi
para os vcnrJimoul.os dos, omprogndos da Alfandega do Santa 
A'llna do Livr·nmonlo nos i:los de Orugunyt\na. 

'l'endo a Commissão do Financas requerido que a respeito 
do nssumpto fosso ouvido o Poder Executivo, cslo, com a men
sagem n. 5\l do mesmo anno, enviou ns informacõcs do Sr. Mi
nistro dn Pazendn, contrarias r\O pro,iecto. 

Pelos motivos consl.tml.cs dossns infoJ•mu~.õos a Commissfio· 
do Fínancas ó de parecer que não seja approvndn n referida 
proposioí'ío. 

Sala das Commissões, 25 do julho do 1912. - Feliciano 
Perr.na, Presidant.e.-LeolJO!do de Bu.lhõa,ç, Rolnt.or.-Urbano 
Santos.-A. A:orcdo.-Tavarcs de J.ura.-Cassiano do Nasci
mento.-Bueno de Paiva.-F. Gluccrio.-Francisco Sá. 
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PfiOPOSICÃO n;\ Q,\1\IARA DOS DllPU1'ADOS N, 5, DE 1906, A QUE SG 
1\EI'EilE O PARECER SUPI\A 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." Ficam equiparados os vencimentos dos omprcga

doti da Ali'andoga do SaRL'Annu do Livramento aos dos t.lu Al
fandega de Uruguayunu. 

Al'L. 2." O Presidente da Republica ó autorizado a abrir os 
creditas precisos. 

' Camara dos Deputados, G do julho de 1906.-F. da Paula 
O. Ouirnm•iícs, l'rcsidonto . ....:....Tamas Darau, 1" Sccrotario.-An
tonio J!'alinto da Souza Bastos, 2• Secretario.· 

N. i78-i9i2 

A lei n. 2.1i42, do 3 de. Janeiro do corJ•onLe anno, manda 
pagar cm dobro as pensões do meio soldo o mont.epio a quo 
t.ivorem direito as viuvus ll filhos dos officiaes da Armada, 
mortos no cumprimento do dever na revolta de 23 do no
vembro do i!HO o a bordo do Aquidaban, x•azüo por que t1. 
Commissiio de Finanças aconselha no Senado negar o seu as
senl~imento á proposicã.o da Camara dos Deputados, n. 30, do 
-1908, que concede a D. Arminda de Almeida Ribeiro da Silva, 
vi uva do i • tenente da Armada Mario Ribeiro da Silva, a pensão 
mensal de i00$000. 

Sala das Commissões, 25 de julho de i012. - Feliciano 
l'enna, Presidente. - A. Azeredo, Relator. - Urbano San
tos. - 2'avm·as da Lm·a. - Ca.~•siano do Nascimento. - Fran~ 
cisco Sd. - Leopoldo de Bttlhües. - F. Glucc1•io. - Btwnb 
da Paiva. · . 

PROPOS!QÃO DA CAMAI\A DOS DEPUTADOS N. 30, DE 1008, .~ QU!l Sll 
RllFllRil O PARECER SUP~~ 

.J 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. i.' E' concedida a ponsiio mensal do 100$ a D. At·

minda do Almeida Ribeiro da Silva, viuvado 1• t.ononto da Ar
mada Mnr1o Ribeiro dn Silva, morf.o a bordo do Aqttidaban, 
por occasião rio desastre que o d:ostruiu. 

Art. 2.• E' autorizado o Presidente da Ropublicn a abrir 
o nccossario credito. l 

. Art. 3.' Revogam-se as disposicões cm contrario. ' 

Cnmnra dos Deputados, 22 de junho do :1.008. - Ca1•los 
Pe!':coto de illallo Filho, Presidenta. - M'ildades Mm•io de Srí 
Frei1•e, i• Secretario~ - Antonio Falinto de Souza Bastos, 2• 
Secretario, - A imprimir. 
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N.l79-i9i2 

A proposil;ão da Camar·a dos DepuLados de 30 do dezem
bro de :I.!Hi auLoriza o Pt•esidonto da ltepublico. u abrir au 
Ministerio dit AgriculLurn, IndusLria e Commercio, os suguintos 
creditas ospeciuos, pum pagamento de despezus .iíL feitas, de: 

40:000$, com lt organizacão do Museu Nacional; 
727:000$, com o Sorvico de .Pl'otoccão aos Indios c Locali-

zucão rio 'J.'t•nllalhadores Nacionaes; ~ 
GI!l :000$, com o Ensino Agronomico; • 
:ltí5 :000$, com o Ap1·endizado Agrícola de S. J.uiz das 

Missões, no EsLado do Rio Grande do Sul. · 
Os decretos as. 7.0'18, de 21, de marco, S.JuO, do '18 de ugosLo 

S,!,G~. de 21, c 8.1,7ú, du 28 de dozcmlll'o, todos 'de ;-10'10, 
l<HVinrn aiJrJl'i.O os JH'Ccis0:1 croditos uspcciaes pat•a os 
J.•cl'ct·idos sm·vir:os; e o at'L. 01 dn lei n. 2.úH, de 1, do .iauciro 
tlo r:orrente armo, IJlle fhm a dcspeza geral da ltepu!Jlica, pm·a 
o exercício vigente, mnnda que continuem em vigor os l·cfe
ridos creditas, pam o .t'im do sel'em upplicndos a despozas já 
cl'J'cct.undns, ou quo o forem na vigenciu dessa lei . 

• ~ssim, esi.ando contidas na lei orcamenLnriu cm vigo1· as 
medidas que tcrn om vislu a proposicão dtt Camara, parece á 
Conunissão que por iJcsnecessnrin deve ser a mesmti propo
s ir;üo 1·cj e iLuda. 

Sala das Commissõus, :!ti de ,julho du J!H:!. - Pcl'iciww 
PtJ/1'/ta, .Pl'osiueni.o. - Bncuo rlv Paú!ll, Reltüor, lli•liano Santos. 
- Prancisco Sá. - A. Azm·cdo. - Cass'ianu do Nascimento. -
[>', Glyccr'io. - Leopoldo ele Bulhões. - 2'avarcs de Lura. 

l'll0l'081Ç.\o 0,\ G·\~lloll,\ DOS DI~L'U'l'.·\IJOS N. 2, DI~ 10'12, A QUE Sll 
UIWEI\l~ O l'AlmCm~ SUI'l\.\ 

O Congresso Nacional l'csolve: 
Arl.igo unico. ]~' o .Presidente tl11 Ur:publica autol.'izado n 

ahL'ÍI' ao ~linistcrio tln .\gt·icu!Lum, lnclus~:·in o Commerciu, 
oo r:wditos espo.ciacs do .\0:000$. pnrn clospczns relaLivas it 
rcOJ.'S'iUJizacüo do ~luseu Nacional, nos termos do · clocrci.o 
n. 7.852, de O do fovorciro de HHO; do 727:000$, pat•n. dos
lW7.ns do Sorvico do Protoccüo nos Jndios o Locm.l.i~nçiio d<1 
•r,•almlhndore~ Nnuionaes, cont'm•mc o decL'<Ji.o n. 8,07:;, <.lu 
!lO tl<J ,iunho de l!HO; de Gi \l :000$, pum dospczas rolal.ivas ao 
J~nsino Agronomico, nos turmos do der!l'el.o n. 8,:J:i!l, do ~O 
do~ oui.ubro ti e I !l:i O, u de u;r, :ooo;::, \llll'll tlospezns cottcOI'Il<Jll
i.c~ ao AJn•ondizndo ,\gl'ir!oia de 8. Luiz <.las Missões, eonro1.'lll<! 
o dt.ml'tlol.u n. H.·17ri, do -:!8 tlu de~em1Jro do .HHO; t•cvogadus as 
LlisrJOsj~.üt~s ~~m I!OllÜ'al'io. . . 

Cama 1'11 tios Dcpui.nduo, 30 de dezcllliH'O llu :I!H :!.- Ser Mm• 
];.:wro.va .• lull'ior, P rosiduntu.- tlult.mi~ S imctio rios Sanlfls Lcnl. 
1• Scrota.rio.-J:.'It:cbio Pru'llcisco cl~ A11dra!lc, :.!" SocrotaL'iu. 
- A imprimi!•. 

. , 
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N. :!80 - :!9:!2 

Com o enem·rnmenl.o do excreicio financeiro respectivo, 
Ji1!nn sem ob,jectivo n 11roposicão da Cnmara dos Depul.ádos 
n. 8, do cor•rer!l.e nnno, nu·l.orir.ando n abertura, pelo :Viinistcrio 
da Vincão, do credito supplementnr de t.BO :000~ (L verba 2' 
do nrl;. 3'1 da lei n. 2.:3Gli, de :H de dcr.embro de '10-10; pelo 
que ost.a Commissão .. ,l de parecer que se,jn reJeitada a mesma 
fH'O}losiciio . 

'· 
Snln das Commissõcs, 25 de Julho de ·HH2.- Ji'aliaiarm 

Panna, Presiclcnt.e.- Ji'J•ancisco Sá, RclnLor.- Urbanc Santos. 
-A. A':.crmlo.-f.. dn llnlhúes.-Caswiarro do Nasdmanto.-Ta
,,a.res do L1fl'll,- Bncno de Pa-iva.- Ji'. Gluccr'io. 

PllOPOST()ÃO Dtl C.~llf,\llA DOR J)gPU'J';\IJOS N. 8, DE '1912, A QUE SE 
1\EFEfll~ O p,\1\ECEI\ SUPJ\;\ 

O Congresso Nacional resolve: 
:Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a 

abrir ao ·Ministerio da Viacão o Obras Publicas o credito de 
ltBO:OOO$, supplementar ít verba 2• do art. 31, da lei ·n. 2.356; 
de 31 do dezembro de 19-10, sendo: para a consigoacão, «Con
duccão de malas, etc., ct.c.», 1(00 :000$; parn a gratificnoüo 
addicional de 10, 20. 30 e 40 % etc., etc., 40 :000$; e para a 
acquisicão, ropnrncüo e conservncüo de moveis, etc., ete•., 
40 :000$; revogadas as disposicões em contrario. 

Cnmnra dos Dputndos, 5 de .iulho de i 912.- Sabino Bar
l'o.w .Tunior, Presidente.- Antonio Simeão do.~ Santas · Leal, 
1• Seorotnrio.-Ra.tt! de Mo1•ae.~ Vci(Ja, 2• Secretario.- A 
Imprimir. 

N• i8i - i9i2 

'A Commissiío de Finanças, tendo examinado a proposicão 
da Cnmara n. 10, do corrente anno, que autoriza o Presidente 
da Republica a abrir ao 1\!inisterio da Fazenda o credit.o dn 
quantia de 284$740, afim de occorrer n:o pagamento de Sern
phim .Joaquim da Silva, é de parecer que olln se.in approvada. 

. A outra Casa do Congresso baseou -se para conceder :o 
referido credito na seguinte mensagem presidencial. 

MENSAGEM A QUl~ SE 1\El'ERE O PARECER SUPRA 

Srs, membros do Congresso Nacional- Transmittindo
vos o incluso processo referente no precatorio expedido em 
27 de Janeiro do corrente nnno, pelo Juizo dos Feitos da Sande 
Publica, parn pagamento de 284$7 40 a Sernphim Joaquim da 
Silva, em virtude de sentença Judiciaria, rogo vos digneis rio 
nntoriznr o Governo a nbrir no Ministerio dn Fazenda o credito 
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da referida importancia, afim de occorrer ao pagamento em 
questão. . 

Rio de Janeiro, 2 do maio do 1912, 91• da Indopendencia 
o 24 da Republica.- Hermes ll. da Fonseca. 

' Sala das Commissões, 25 de ,iulho de 1912.-Feliciano 
l'cnna, Presidente.- L. de Bttlhões, Relalo1·.- Urbano Santos. 
-A. A:credo.- Francisco Sú.- Cassiano do Nascimcnt.o.-
2'avares de Lyra.-Bueno de Paiva.-F. Glycerio. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA. DOS DEPUTADOS N. 10, DE 1912, A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA " 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado 

a abrir ao Ministerio da Fazenda o credito da quantia de 
284$740, afim de occorror ao pagamento a Sernphim Joaquim 
da Silva, como foi deprecado pelo Juizo dos Feitos da Saulle 
l'uhlicn; revogadas as disposições em contrario. 

·Camara dos Deputados, 5 de julho de 1912, - Sabino 
Barroso Junior, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos 
Leal, 1• Secretario. - Rattl de Moraes Veiga, 2• Secretario. -
A imprimir. . 

N. i82-!9i2 

A proposição da Camara dos Deputados n. 12, do corrente 
anno, autoriza a concessão de um anno de lioenca, com orde
nado, no Dr. Raul de Almeida Magalhães, inspector· sanitario 
da Directoria Geral de Saude Publica. · 

Acompanham o projecto dous attestados medicos e a 
certidão do laudo de. validez dnquella repartição, que confir
mam a allegacfio feita pelo peticionaria em relação ao seu 

· estado de snude; e á vista do que esta Commissão é. de pa-
recer que seja approvada a proposição. · 

' Sala das Commissões, de julho de 1912. - Feliciano 
Penna, Presidente. - Tavares de J.,yra, Relator. - Urbano 
Santos. - A. A:eredo. - L. de Bttlhões. - Francisco Sá . .-: 
Bueno de Paiva - F. Glycerio. - Cassiano elo Na.çcimento, 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 12, DE 1912, A QUil SE 
REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional decreta: 
:Art. i.' E' o Presidente da Republica autorizado a conce

der no Dr. Raul de Almeida Magalhães, inspector snnil.nrio 
<la Directoria Geral de Snude Publica, um nnnO de liccnca, com 
ordenado, para tratamento de snude, .onde julgar conveniente. 

Art. 2.' Revogam-se ns disposicões em contrario. 
Camara dos Deputados, 10 do julho de 1912. - Sabino 

Barroso Junior, Presidente. - Antonio Simeão · dos Santos 
Leal, 1" Secretario. - Raul de Moraes Veiga, 2" Secretario .. 
4 
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N. i83-i9i2 

A proposição do. Cnmo.rn dos Deputados n. 14, deste anno, 
~tutorizo. o. concessão de um nnno de licenoo. com o. metade 
do. grnt.ificacão, nos termos do nrt. 72, do decreto n. 5.890, 
de 10 de fevereiro de 1906, pnrn tratamento de saude, ao agente 
fiscal no Estado do Amazonas, Antoni~ Franco Liberato. 

O requerimento que o peticionaria dirigiu no Conl?resso 
Nacional está acompanhado de attestado medico e de mfor
macões do Ministerio da Fazendo. e segundo um documento 
que lhe foi dirigido sobre o assumpto da licença em questão, 
o referido agente continúo. muito doente em Manáos, tendo 
neeessidade da licença solicitada. . 

Nestas condições a Commissiío de Finanças, de accôrdo 
com a deliberação da Camara, é de parecer que a proposição 
seja ncceitn pelo Senado. 

Sala das Commissões, 25 de ,iulho de 1012. - Feliciano 
Penna, Presidente. - Leopoldo de Bulhüe.!, Relator. - Bue
no de Pa·i11a. - Urbano Santos. - Tava1'C8 de Lyra. - li'. 
Gtuae1"io. - A. Azeredo. - Francisco Sá. - Cns.1iano tlo Nas
cimento. 

PJ\OPOR!(:ÃO nA C!AMARA nOS nlll'!JTAnOS N, 1/o, nE 1!H2, A QU!l 
SE nm~mm O P.:\1\BClm SUPRA 

O Congresso Nncionnl decreta: 
Artigo nnico. E' c Presidente da Republica autorizado 

n conceder n Antonio Franco Libcrnto, ngonto fiscnl dos im
rosl.os de consumo nn 1" ciroumscriroiio do Estado do Ama
~onns, um nnno do liconcn. com n mcl.ndc da grntificncão, 
nns l.ormns do nl'L 72 do decreto n. 5. SOO, de, :10 do fc,.c
l'OiJ•n do JOO(I, rnm trnl.nmcnl.n do samlc; rovogndns as dispo
sieiíos cm contrario. 

Cnmnrn dos Dcpntados, 10 de ,inlho de 1012. - Sabino 
llm'l'ORn .Tnnior, Pros.idcntc. _;_Antonio S·im.eiio do.~ Santo.! T.e
al. 1" Rocml.nrio. - llanl Mora.e.~ Vei(la, 2" Sncrel.nrin.- A Im-
primir · 

N,. !8'- i9i2 
I 

A Commissão do Finnncns exnminnndo a proposição dn 
Cnmn.m rios Dopnf.ndos, n. ·17. do cm•ronf.e nnnc, quo autoriza 
n conoossiio rio ·!80 rJ ins de liccncn, om prorognciio c oom n 
mnl.ndn da dinrin que lho compete, n Cícero Porcira de Al
moidn, osm•rvonl.c do ·!" clnsse rln Esl.rndn de Ferro Cent.rnl 
rln Br·nzil, i'• do rm•oc~t· qne olla seja npprovndn. 

Rnln dns Cnmmissiics, 25 do Julho dll 1n12. - Fel!'ciano 
Pmma, Prnsidonf.o. - F'ranr1·isco Stl, Rolntm•. - Urbano San
tns, - ;1. A;t!l'Crln. - L. de Rnl/t.rics. -- Cfl.~slano rio Na.•
cimrmto.- TmJm•cN de L1n•n. - Bueno dr. Paf,Ja. - F'. Gly
cerio. 
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PI10PORT(),\O O,\ ti,\MA!l.\ 00~ DllPt:'r,\DOR :-1, ·17, OR ·10·12, ,\ Q!Jll 
AI~ lllWgm~ O Po\REC:Jm RtJfll~\ 

O Gnngr•r•HRO Nnoionnl t•rsolvtJ: 

Ar•/.ign nniiJO. Jlie;\ n Jlresidnnl.n ria Hr.pnlllicn aul.oriznrlo 
n conendnt• no r•scr·evonl.u de L" elns"n rln Esl.r·adn rio Fe.rr·o 
Ctlnl.ral do llr•nxil CiNH'O Per•f;ira dü Almeida, r.m pmt•og·ar;ão 
" nar·a l.r·a.l.amr.nln rio Rnndn, :180 dias do Jir.nncn. com n mo
tarlf• da dinr·in que lhe rmmpol.n: r·evof\'Ofins ns disposiciios em 
conLrat•io. 

Camnra dos Dcpntados, ·lO de julho de 1.012. - Sabino 
Barro.w Jnnior, Pre.sir!ent.e. - ;lnlrmio Sinwão rlo.v Santo.v Leal. 
i" Sncrol.ario, - Rnu.l ele Mm•rws Yciaa, 2" SecrcLnrio. - A im
primir 

N. 18!1- i9i2 

O Sr, JWtlfeil.o do DisLricto Jlcdornl vetou a Resolucfio do 
Conselho illnnicipnl, do !ln de ,i unho nll.imo, que Jlermitt.o con
tar, no ospn1;o do l.r·inLn dius da dnl.a do stm promulgação, 
ll)lüllilR para OR efJ'eil.os da aposenladorin, O tempo de 801'\'i()O 
cxclusivamonto munitdpul que a outmm, rJm igualdade dr!, con
diciíes, Lenha sido cJon~ndo por leis regulares, ponderando: 

a) que essa Rosolucüo eslendo a t.odos os funcoionm•ios 
municipnos n contagem de tempo consignada em diversas lois, 
am·acs ou )lessoae.v, revogadas on vigentes, CJOIU que toem sido 
baneficindos muitos emprogndos nposenl,ndos, ainda existen-
tes on ,j;í fallecidos: · 

b) qne tom sido contado o tempo de serviço el'fcct.ivo ou 
interino, dr commissüo, remunerado ou gratuito, nocumn
lnrln on niio, o qne n essas lois, cu,ia maiorht é do cnrncl.rll' 
JWs.wnl, do Jllll'O favor, dít a Resolução veLndn o feitio do ge
ne,i•alidnde, que so não compadece com a ,insl.ica o com ns in-
l.rJL•osscs financeiros do Conselho Municipal. · 

De fncLo não Stl comprohcnde que se extendam a todos os 
ftmrJcionnr·ios i'nvores com que porventura o Conselho tenha 
galardoado sorvicos oxtraordinarios prestados por um ou on
l.r·o l'unccionnrio, como premio ÍL sua assiduidade no l.rnbn
lho, tí sua intelligencin, tí sua excepcional capacidade, demons
l.rndn cm com missões de importnncin, que ha,iam exercido • 

. Tulgnndo, portanto, procedentes as razões do véto, 0: Com
missão de Constituição e Diplomacia ó de pnre,cer quo elle 
so,in npprovndo pe.Jo Senado'. 

Snln dns Oommissões, 23 de ,julho do '10'12. - Cassiano 
rlo Nascimento, Prcsidcnlc. - Gnn:nan. Jnumr, Rolnt.or. -1". 
Manr/~g ele ;llnw'irla. 
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SJ.s. Sonn!IO!'r.s-A inclusa llesolucão do Conselho, com
posl.n de dous unicos at•l.igos, o segundo revogando os di.sposi
o;oiolS mn o:oni.J'tll'io, dr..let•minn no m·L •. 1" qurJ «ans l'uneciona
J•ios municipnes podeJ'JÍ sr:J.' o:onl.ndo, no espac;o do l.rinla dias 
n. oJOnl.aJ· dn da ln da pJ•omulgao;ão da nt•esent.e lei, apenas nnrn 
n.< ~rrnuo.< da a1wsrmtallwia, o tempo de scrvico exclusivnment.o 
municipal que a ou.lrem., em igualdade de condições, Lenha sido 
mandado eonl.ar por· Je.is mgulnJ·cs .. ,) 

Como se vê desse dispositivo, n nova Resoluciío do Con
selho eslcnde a l.odos os funccionarios municipaes a conta
gem de lempo pnra n aposentadoria consignada em dezenas c 
dcr.enns de lei.s ucraes ou intli'IJ'idu.aes, revogadas ou não, com 
que toem sido beneficiados, nile pouco~, antes numerosos, fun
ceionnrios municipaes aposentados, ainda existentes ou ,ii• J'al
!owidos. 

Seria inst.ructivo para n comprovncüo, no caso, do pesado 
onus, que mcahe sobre os cofres municipaes, com ns muitAs 
arosenl.adm·ias rle ftwm·, que toem sido concedidas e aqttetlas 
~:omptehmuNdas nas antloa.v c :irl 1'e1JO(Jadas leis acracs, tran ... 
screvoJ· Jlnt•a ost.ns minl1ns rnr.tios de, vélo o modo com quo, 
nt.o1 época não longol do ho,ie, tem sido contado o tempo de 
sur,·ieo de nposent.ndot•in de vnrios J'nnccionm·ios munillirnes. 
~Ptlrn sido eont.ado o tempo de scrvico el'l'ecl.ivo, interino, rio 
nommissão, t•emJmct·ndo ou gmt.uito, accumulndo ou não, eon
J'orme tenha ou não havido nccumulacüo {lei, revogada, 
n. IHS, do :1888, art.. ~") nocturno e diurno (lei, revogada, 
n. I!H, de HJ de dezembro de 1901, art. 81; lei n. 807, de 
:lii de se,tembro de :1002), r., si, ho.ie, estenderem-se aos nct.uncs 
J'unccionm·ios municipues em actividade as leis geraes, ;j;í re
vogadas, ou as leis individuaes, relativas a varias aposenta
florias do determinados funccionarios, poucas serão aquellas 
aposontndorias que se niio devam, de orn em diante, concedr.r 
eom pcsndissimos encargos put·n os cofres municipncs. 

Eis com o que não posso concordar, e, por isso, nos tt>,J'
mos dos arl.s. 24 o 28 do decreto federal n. 5.'100, de S de 
mai'CO de 1004, opponho o prosente vt!to, sobre o qunl deci
dil'Jí o Somado Federal com o sen coslumado saber. 

iDislriclo Federal, i2 do julho de i !112 .- General Banto 
Rilu:i1•n Varn~iro Monlci1•o. 

llEAOT.UÇÃO DO CONSET.HO MUNICIPAl. A QUE SF. llEFEREM O VJ;"''O DO 
I'RI~FEITO N, 5, DE 1912, E O PARECER SUPRo\ 

O Conselho Municipal resolve: 
Art. 1.• Aos funccionnrios munieipaes poderí1 set• con

tado, no espaco de t.Jointa dias (30) a contnr da dnl.a dn pro. 
mnlgncão dn presento lei, apenns pnrn os effei'tos dn nposen-
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l.ndoria, o temllo de serviço exclusivamente municipal, que 
n outrem, cm Igualdade de condições, tenha sido mandado 
rmntar por leis regulares. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
· Districl.o Federal, cm 2u de ,iunho de 1912.- G. Ozorio de 

Alme·ida, Presidente. - José Clarimunrlo Nobre de llfello, 
i" Secretario. - A. T. Malcher de Baccellar, 2' SQcreLario. -
A lmpriJDir. ' 

O Sr. Tavares de Lyra (') - Sr. Presidente, pedi a pn
lnvra para onviar ú Mesa, em nome da Commissiío do Finaw;ns, 
nma indicociio no senLido de serem modificados os ns. 1, 2 c 3 
rlo nrt. '120 do Regimento do Senado. O n. 1 permiLtc que se,ia 
incluirln nn. ordem do din, indep·endenl.o de parecer, mediante 
apenas o requerimento do qualquer Senador, toda e qualqnm· 
proposição sobro a qual a respectiva Commissiío niio tiver· in
l.orposLo seu parecer denLro de 15 dias; o n. 2 di~ que nos 
nlt.imos oito dias da sessão so,iam incluidos na ordem do din, 
niio só os pl'o,icctos do Senado como ns proposições vindas dn 
Cnmnm dos Deputados. 

O n. 3 facult.a á Mesa n inserciio na ordem do dia do pro
,iccl.os vindos de nnnos anteriores e sobro os quaes as Com
missões ainda niio se manifest.arnm. 

Como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, é de accOrdo com essa 
disposicüo do Regimento quo n ordem do dia dos nossos tra
balhos, nos ultimos dias de sessão, fica cheia de proposições, 
muitas dns quaes, si niío quasi todas, de · interesse p~soal 
(apoiados), o que importa na approvnção de quantias avul
t.adas, sem que a Commissão de Fmnncns possa informar qual 
o alcance dessas mesmas despezas. 

Dennte da situação financeira entendeu a Commissiío do 
Financns que devia cortar no Regimento esta faculdade, do 
modo n não votar mais o Senado proJectos que importam ás 
vezes nn creação de despezas de centenas de milhares do 
contos, sem estar devidamente informado. 

A indicação é esta: 
cTndicnmos que os ns. i, 2 e 3 do art. 12G do jRegimento 

so;inm modificados do seguinte modo: 
N. 1. Supprimam-se as palavras -· on si as Com.

m.i.v.vrie.v dei:!larem. de apresentar os pareceres no prazn 
rlc 1 fj dias. 

N. 2. Redija-se assim: «Quando, . tratando-se do 
leis nnnuns, creditas, proposições decorrentes de men
sngons presidencines ou emendas dn out.rn Camnrn, 
medeinrem npenas oito dias entre a data da apresen
t~cão no Senado e o encerramento das sessõrJs do Con
gresso. Nestes casos, ns Commissões doverilo int.crpor 
pareceres verbnos~. ---(') Este discurso niio foi revisto pelo orador. 
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N. 3. Supprimam-so as pnlavrns: as proposições 
lle annos ante1•iores e • .. , 

O mnis como está., 
· Supprimidas as palavrns do n. 1, con~orme propõe n in

rlicnciío, l'icnrá assegurado o diroiLo a cndn um dos Srs. Se
nadores de pedi!· a inserção na ordem do din. de projectos quo 
não lenham tido parecer, mns sómente, como se fnz na Cnmara, 
mc(Jin.nt.c voto do Senado. 

Com a nova redacciio que se dá ao n. 2, só se permittil!'á 
que entrem nn ordem do dia, nos oiLo ultimas dias de sessão, 
ns Pl'o,ioctos sobre lois nnnuas, m·editos e proposições decor
mnt.cs rle mensagens presidencines. 

No n, 3 mundn-se supprimir ns pnlnvras - as proposi
oões do nnnos anteriores o .• , -, mantendo-se o resto da dis
prl.~icão, que permillo que se,iam discutidos independente do 
pm·oecr, os roconhecimonl.os de Senadm·es, quando nt<l o\5 
r/ias depois do recebimento dos diplomas, não tenha sido dado 
Plll'll<liJI', o os vatoN opposlos pelo Presidente n qualquer reso-
lução do Congresso. · · 

Aguardo que a Commissão emilla o seu parecer a respeito 
dostn indicnciio para, si for necesnrio, dizer mais longamente 
sobro ella. . 

Vnm :'1 i\Tesn, 1l lida, apoiada o romeltidn :'t Oommissiio de 
Policia n seguinte 

INDICAÇÃO 

N. 1-1912 

Indicamos que os ns. ·1, 2 c 3 do art. 120 rio Regimento 
so,jnm modificnrlos do seguinte modo: 

" N. 1-Supprimnm-se as palavras: «ou si as Commis
sõos deixarem de apresentar os pareceres no prazo de 15 dias,, 

N. 2 - Redi.i a-se assim : « Quando, tratando-se de leis 
nnnuns, creditos, proposições decorrentes de mensagens pre
sidoncinos ou emendas dn outra Carnara, medeiarem apenas 
oito dias entre a data dn apresentação no Senado e o encer .. 
l'llmonto das sessões do Congresso, Nestes casos, ns Commis
sües deverão intcrpôr pal'eoeres verbaes,, 

N. 3-Supprimum-so as pn.Iavras: «as proposições de 
annos anteriores e.,,, O mnis como está. 

S. R. Snla das sessões, 20 de ,julho de 1912.-Felic,;'ano 
Penna.- Cassiano do Nascimenta.- FrmiC·isr.o Sá.- Leopoldo 
dn Du.lhues.- A. A:eredo,- li'. Glycerio.- Urbano Sl!ntos.
Bueno de Paiva,- Tavm·es de Lyra. 

,• 
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O Sr. Gonzaga Jayme n -Sr. ProsidonLo, desc,io sub
mot.tcr á consideraciLO do Scnn(lo um pro,jecto que eoncodJJ 
um premio de 20:000$ ao Sr. Octn.vio A:v.res do Figueit•edo, 
Jloln invcncão do um relogio que Lruhnlha indefinidamente, 
indopendenl.e de corda. 

Esse relogio ha cerca do novo mer.es se nchn em uma das 
sa!.ns do Palncio do Catteto c durante todo esse longo período 
t.nm funccionado oom toda normalidade. 

O Sr. Presidente da Republica con'fiou IÍ alta compeLen
cin do Sr. director do Observat.orio Astronomico, D1·. Henri
que Moriw, a incumboncin de far.or um exame minucioso no 
rologio, e sobre ollc cmittir o seu parecer. 

Nesse parecer o Dr. Morize diz que o relogio apenas inno
vou o systema ordinnrio, eommum de todos os outros, no 
motor, sendo confeccionados o mecanismo c o npparelho re
gulador de accõrdo com o feitio commum. 

Ora, o apparelho motor de t.odo o relogio se constitue, ou 
por peso ou .por moln, no qual o! neccssario periodieamento 
dnr-se corda. 

A invenção est.li precisamente no apparelho molm·. O in
vcnt,m· substitue esse motor commum vor um corpo ctue, sob 
a inJ'Iuencia das variações de temperatm·n, do humidade c do 
m· do ambiente, se dilata e se cont.rúe, produzindo o movi
mento. De maneira que, uma ver. que o irwentor conseguiu 
imprimir movimento no relogio, independente de corda, sendo 
o seu mecanismo e o seu uppnrelho regulador per!'oitamentc 
communs, uniformes com os dos outros relogios, a consequen
cin tl que elle póde trnballHli' indefinidamente, como trabalha 
ha nove mer.es, independente de corda, uma vez que as varia
rJões de temperatura, do humidade, do ar ambiente siio Jlho
nomenos que se hão de repetir constantemente, são de cara
ctr permanente. 

Além disto o inventor tom se empenhado em ampliar o sou 
invento a outros fins de utilidade publica. E' assim que l.er
minou agora n con!ecciio do um ventilador que tambem fun
coiona impulsionado pela mesma forca motora. 

Ora, este invento, uma vez que se.ia aperfeicoado e nppli
cndo a outros fins de utilidade publica, póde produzir pro
veitos extrnordinarios: mas, pam isto, ú necessario que o in
ventor prosign nos ·seus trabalhos, continuo nos seus estudos, 
o as suas cil·cumstancins Jlermn iarius niio o abastecem de re
cursos necessnrios, pois ello ó mocnnico o tira da sua pro
fissão os meios de subsistencin. 

Nessas condicões, animando osso invento que póde ser de 
grande vantagem para n sociedadc,animo-me a apresentar no 
Senado um pro.iect.o pnm que so conceda no inventor um pre
mio de 20 :OOOS, afim de que ollo possa proseguir nos estudos 
em .que no momento so acha empenhado. 

(*) Este discurso nüo foi revisto pelo orad'=-L'. ~·L:,:~' . . . . 
" 

... ._;. ·~ 
I • .. ~ 

\ 

I 
I 

j 



SESS.\0 EM ~Li DE .TULIIO Dll 1012 301 

Vuru tL Metia, ú lido e l'ica sobre a mesa, p!•ccuchcndo o 
Lt•i<Juo rugimonL•Li, o seguinte 

PllOJ'IlC'rO 

N. 29-1912 

O Congresso Nacional deCI·eLa: 
At·L. J." Jnca :orwedido ao St·. Octavio Alvus de :V"i!;uci

rudo um pt·cmio do 20 :000$, pela sua invcu~ão de um rclogio; 
que i'uuccionll indcl'inidamr;ntc, indcpendcnf.c de corda, como 
animu~ão ao seu empenho de apet•i'cicoaJ.• o seu invento e de 
apt•oveif;ar a i'oroa motora, que descobriu para o relogio, a 
outros l'ins de utilidade. 

Art. 2." Revogam-se as disposiuües em contrario. 
Sala das sessões, 2ü de Julho dn 1012~-Gonzaya Ja:umc. 

ORDEM DO DIA 

.IU:XII,J.\1\1'8 llll J,.\BOI'Wl'Oill OS /l;\ gscol .. l l'OI.'c'!eCl!li!C.I 

Discussão unica do pm·ccur da Commissão de l!'inau~as, 
n. 1.57, de Jü12, opinando que seja indofm•ido o r••JCJUor·imcul.o 
um quo us auxilia1•os de luboratorios da Escola Polytcchnicr~ 
pedem equ.ipnracüo de seus vencimentos aos dos conservadores 
da mesma escola. 

Approvado. 

GllNI'Il'ICAQ,\0 AOS OUAI\D;\8 DAS ;\Ll'ANOEQ,\S 

2" <liscussão da proposição da Gamara dos DepuLados, 
11. HO, du 1\JOO, fixando para o commandnnte, sargentos e guar
das dus aU'uudegas da Hcpublica uma grnt!l'icuciio extrnor·di
mu·ill a que l.eem direito. 

Hujoitnda, vno ser devolvi<la ú Cumat·a dos Deputados. 

CON'r.\OllM DE ;\N'l'IOUIIlADE l'OIL .\C'I'OS llll BHAVUII,\ 

2" discussão da proposiiJão tla Gamara dos Deputados,. 
n. ü, du 1012, uulorizuudo o Presidente da ReJJUhlica a cunsi
Hidut•ar pot· actos do bravm·a a promoção UI) cupiLüo .Tosú Cau
dirJo lla i:iilva :\!ul'icy c IL dos segundos lonontes Adalberto Gon
~alws do Moura u Oclaviano Cavalcante. 

Hcjcitudu, vac ser úevolvidu iL Cumara dos Dupuludos. 

l.:llllD!'fO D~ '133 :320$ .10 WNIS1'Eil!O U,\ 1:'.\ZENDA 

:i" disiJussüo du proposiuüo !.ln Cmmu·n do8 Dupul.al.]os, 
u. llll, do 1\JH, autorizando o Prosiduntu da llopublicu n nbrir 
no Miuisl.el'io da :Pnzuuda o cJ•odilo de 13a :~~0$, pum ui Li
mm· a desttlll'Otn•ínoüo do diversos prcdios dus ruus Gonural 
Culdwoll e Visconde do ILuúnu. 
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E' upprovudu ll seguinte 

EMENDA 

Ao m•tigo uuico: «Em vez de 133:320$, diga-se: al.ú 
Hl :üGO$, c nccrcscento-sc, ondo. CO\Ivicr: o ~7, do bccco da 
Moeda, propriedade do D1·. Antonw Segadas V ~anua~. 

Approvuda, vuo 11 proposição ú Comrnissão do Roduccüo. 
O Sr, Preside11te - Nada mais havendo a tratar, vou le

vantar a sessão. 
Designo para ordem do dia da seguinte: 
2• discussão do projecto do Senado n, 23, de 1005, autori

zando o Governo , a crear nas capitaes de -todos os Estados col
legios militares, obedecendo ás regras que proscreve (com pa
receres contrarias das Oommissões de Marinl1a c Guerra c de 
Finanças) ; 

Discussão unica do véto do Prefeito, n, 4, de 1908, á re
solução do Conselho 1\lunieipal, que dispõe sobre o commercio, 
fabriqacão, depositas, embarques o desembarques, uso o transito 
dos generos inl'lnmrnavois, oxp!O'Sivos e corrosivos (com pare
ceres contrm·ios da Comrnissão de Conslitu·ição c Diplomacia.) 

Lovunta-so u sossiio {~ 1 hora o 50 minutos, 

GO• SESS,iO, m1 27 DE JULHO DE i9i2 

l'JmSlllENC!A DO SI\, l'INimlflO IllACl!,~DO, VJCJ~-1'1\ESIDEN'l'll 

A' ·i hora da tarde, prosénte numero legal, abre-se a sessão, 
a que concorrem os Srs. Pinheiro ~lnchado, Ferreira Chaves, 
Al'aujo Góes, Candido de Abreu, J onathas Pedrosa, Gabriel Sal
gado, Lauro Sodré, J osó Eusebio, Urbano Santos, Mendes do 
Almeida, Ribeiro Gonçalves, Pires Ferreira, Thomaz Accioly, 
•ravares de Lyra, Wall'redo Leal, Raymundo de Miranda, Gui
lherme Campos, Coelho o Campos, Oliveira Yalladão, Lui~ 
Viannu, Bernardino Monteiro, Stí Freil·e, Bueno de Paiva, Fe
liciano Penna, Fl'Unuisco Glycorio, Leopoldo de Bulhões, Brar. 
Abrantês, Gonzagn Jaymc, Motollo, Josó Murlinho, Generoso 
;11nrques, Hercilio Lur. o Cassiano do Nascimento (3i). 

Deixam de comparecer com causa ,justificada os Srs. Sil
vurio Nery, Arthur Lemos, Indio do Brnzil, Gervasio Passos, 
l!'runcisco Sá, Antonio do Souza, Cunha Pedrosa, Castro Pinto, 
Sigismundo Gonçalves, Gonçalves Ferreira, Ribeiro do Brito, 
Gomos Ribeiro, José ;\Iarcellino, !1.uy Barbosa, ~ioniz ~'reiro, 
Joiio Luiz Alves, Louronco Baptista, Nilo Pecanha, Augusto do 
Vasconcollos, Alcindo Guanabara, Bernardo ~lonteiro, Alfredo 
Ellis, Campos Salles, A. Azeredo, Alencar G.uimariios, Folippo 
Schmidt, Abdon Baptista o Victorino ~lonteiro (Si), 

. ' 

I 
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· E' lida, posta cm discussão e, sem debate, approvada a acta 
du sessão anterior. · 

O Sr. i" Secretario declara que não lm expediente. 

O Sr. 2" Secretario procedo ÍL lciLura dos seguintes 

N; 186- 1012 

Redacçüo final da tn•ojccto n. 2~. de W/2, do Senado, que auto-
7'i:a a abrir ao M·inisterio da Fazenda a credito atá .8:000$ 
para acq1t·isição do retrato a olco da D1•. J oaqttim Murtinho 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. l!'ica Ó Presidente da Republica autori~ado 

a a!Jrir o credito até 8:000$ para acquisição do retrato a oleo 
do Dr. Joaquim Duarte Murtinho, executado pelo pintor João 
Timothco da Co~ta; revogadas as disposições om contrario. 

Sala das Commissõcs, 27 de julbo de 19:1.2.- Wal{redo 
Leal.- Gan::ll(la .laymc.- Thama: Acciolu. 

Fioa sobro a mesa para ser discutido nu sessão seguinte, 
depois do publicado no Diario do Oonuresso. . · 

N. 187-:1.9:1.2 

Jledacr;ão final do p1•a,iecto n. 19, de 1.912, do Senado, que auto-
, 1·i:a a concessão de um anno da licença, com soldo simples, 

ao capitão Jotio Lopes de Olive·im Ly1io 

O Congresso Nacional resolve: 
Adigo unico. Fica o P1·esidente da Republica autorizado 

a conceder ao capitão João Lopes de Oliveira Lyrio um anno 
do J iccncn, com soldo simples, para 'tratamento do saudo, óndc 
lhe convier; revogadas as djsposicões em contrario. 

Sala das Commissões, 27 do julho de 1012.- Wal{redo 
Leal.- Gon:aua Jayme.- Thomaz A ceio lu . 

. Pica sobt•n a mestl pnt•a sm· discutido na sessão seguinte,· 
depois elo publicado no Dial'ía do Oonm·esso. 

ORDEM DO DIA 

CnBACÃO DJ~ COJ..LEGtOS MJI .. l'l1An1~S 

2' discussiío do pro,icctó do Senado n. 23 de ! no r,, nul.ori
~undo o Governo n <H'tll\1' nas capituos do todos os lTisf;ndos col
Jogios militnros, obedecendo ús regras quo proscrevo; 

· Adiada a votacão. · · 
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JNFL.IMM,\\'Jll~, EXP!.OSIVOS Jl COIUIO~IVOS .. 
Di~cu~süo uuicu do vrJto do Prel'!liLo,u. 4, úu JUOI:!, á l'!l

~u!u<;iio do Conselho i\!unicipal que dispõe sobre o conmJot'IJiu, 
:l'ul.Jricaoão,deposiLos, embarque~ e desembat•qucs, uso u LrunsiLo 
tlos e;oneros inflammaveis, explosivos o corrosivos. 

Adiada a votacão. 

O Sr. Presidente - Nada mais havcnúo a LmLar, vou le
vauLur u sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte: 
Votacão om 2' discussão do projecto do Senuuo n. 2a, do 

1005, autorizando o Governo a crenr nas capitaes do todos os 
Estudos collogios milHares, obedecendo á~ regras quo prescre
vo (com pareceres contrarias das Commissõcs de Ma1•inlta c 
Gll.c1'ra c da F-inanças) ; 

VotaQão em discussão uuica dó vtJto do Prefeito, n .. \, do 
iOOS, á resoluciio do Conselho Municipal quo dispõe sobro 
o commercio, 'fabricacão, dopositos, embarques o desembar
ques, uso o transito dos generos inflammaveis, explosivos ·o 
IJm·rosivos (com jJarecm·eb' contral"ios da Cornuu:ssüo ele Con-
stitni~ão a Di.plomaica) ; \. 

~· discussiio do projecto do Senado n. 25, de 1012, aiJLo
riznndo o Presidente da Republica a conceder ao Dr. Carlos 
Augusto de Oliveira Figueiredo, ministro do Supremo 'l'ri
bunnl l!'odoml, seis mczcs do licença, com todos os venci
montes, para tratamento de saude onde lhe convier (o(fc1'C-
ci!lo pela Commissão de Finanças) ; . 

2' discussão do proJecto do Senado n. 2li, de 1912, auto
rizando o Presidente da Republica a conceder licença por 
oito mozes, com dous tercos de seus vencimentos, para. trata
mento de saude, a Djalmn de Mendoncn, .iui~ substituto da 
comarca do Alto Juruá, no Territorio do Acre (o{fer•ccido 
pela Commissão de FinanQas) ; • 

2' discussão do proJecto do Senado n. 27, r~o i!H2, auto
rizando o Presidente da Republica a conceder liconcn. por 10 
mczos, com todos os vonciment.os. ao buchnrol \'enuncio Noiva, 
,iuir. !'odorai no Estado da Paruhyba, pum tratamento do s;tudo, 
onde llto convier (of(c1•cci:lo pela Commissão da FinanQas); 

2' discussão do )lro,iocLo do Senado n. 28, de 1912, uutori
zamlo o Presidente da nopublica a eoncodor Jicencn por um 
mmo, com f.odos vomliDJoiüos, rmt·a f.t·atamonl.o do snuclo, ao 
desembargador V it•gilio do Sà Poro ira, da Côrte do Appollncão 
do DistricLo l~cclot·nl (oftc·rcai,lo pela Co11t'llt'i8súo ele Finan~·us). 

Lovont.a-s'J n sossiio í1 ·1 iloru o 40 minutos. 
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PIIE!!!DENGIA 00 Hli. l'!Nlmmo ~l.\CH,\DO; VtCE-I'IIllSIUil:-l'l'll 

A' 1 hora. da tat•Lie·, Jll'csonte uumcL·o leg:tl,. aiJre-sc " .! 
~essii:o, a qun concorrem os Srs. Pin.heiro Machado, Ferreira "' 
Chaves, l'ellro HOI'gos, llnndido de Abreu, .Tonnl.has Pcdi'Osa, 
Gabriel Salgado, Arl.hur Lemos, Indio do Bt•azil, Lauro Sod1·ti, 
;ros•; Eur.c!Jio, Urbano Santos, Mondes do Almoidll, Frnnr:isco 
::lá, ~l.'homaz Acciol~·. 'l'avtu•cs llo L>'J'il, Walt't'IJdo Leal, CusLL'O 
.l'iutu, 8ígí,;muudo Goucnlves, Gouçalve~ Fet'l'CiJ.'II, Gomes lli
]Juiro, Uoolho llampos, Oliveira Vnllndiio1 Luiz Viannu, Bet•,. 
nardiuo Monteiro, Nilo l'ccaulw, Sú Frc1rc, .Bucno de Pniva, 
}'ulicinuo .Pcnna, l!'rancisco GJ~·ccrio, .Bt•nz A!Jr.nntrJs, Gonza;;1L 
:rnymc, A .. A:wt'rJdo, i\!otc'llo, ,TrJsé Mm·l.inho, Jle!iprlc Sllhmidi, 
Hcrcilio J~uz, Abdon Bapt.isia o Ca~siano do Nascimento (38). 

Deixam do compnr·cc•!J', com r:attstt .iustifi1mdn, os Srs. 
:\rau,io Gúcs, Silvcrio· Ncry, Gorvnsio Passos, Ribeiro Gon
~~alvcs, Pil'IJS Fct'rcim, Antonio do i5ouw, Cunha Pcr.lro~u,Jli
bcii'O de Brítlo, 1\aynmodo de Mimndn, Guilhemw Campos, 
José lllar·ccllino. nuy llari.Josn, ~loníz .b'I'Cil'e, João Luiz AIVI!S, 
Lout'er\•:o Baptista. Augusto de VnHrJoucr!llos, Aluindo Guauu~ 
bara, .BrJL•ntu·do Monteiro, All'rur:lo l!Jlli~, Campos i5allcs, Leo
poldo de llulliúus, Generoso Marque~, Alr!ncar• Guímariíes u 
:Victurino Monteiro (2·1). 

E' lirJn, I!Osla. om disr:ussão c sem do!mle ilPill'OVacta 11 acLu 
da sessão anter·ior. 

O Sr. i" Secretario deelnr·a que uão ha cxpcdicnl.c. 

o.'*· 3" Secretario (~'CI'Viudu du ::!•) Pl'OCUUC (t lrJHura do 
soguííil(é 

l'•lllECE!L 
., 

N.188-i912 

11erlauçãu (innl da cnwmht tlo Scuadu á JII'U)Jo.lição da C'a:ma1•a 
11. ·181, d~ IIIH. •ruo anto'l'iztt a abrir ao flliu.i~(lil'io du Fa
;mula u crodilo til! I:;;; ::120$ jll!l'l! l!ltima•• " dr:s~·PJII'U>
JII'I''tliu t/;! dium•,ws JII'Cliiu.l das 1'111/s Geum•al Caldwdl e 
'iisaundc de llauutt 

;\o urtigo unico ~Em ver. do :t:l~::I~Q$, digu-s•!: <utr.í 
l.íJ :060$ ), e accl'usccnl.c-se, nado convim•: «e :li do !Jcccu da 
M<Jcda, prorJL•icdudu do Dr. Aulouio Sogados Vianna ~. 

Sala dus Gomrnissües. :!n do ,julho de 191~.- Wal(l'udo 
Leal.- Gun:ana lai/IIW.- 1'1wmtlz 1lcdulu. 

l~'jca solJt•e a uwsa. pnt•a se1· tliscul.ido na :;cs~iío :;cguiulc, 
depois de publicudo ·tiO Diurio d11 Courtl'cssu, 

~.w ~-
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Siio novamente , lidas, postas em discussiio e npprovadas 
as redacções l'inaes dos pro.i ectos do Senado : 

N. 7, de 1912, quo concede. ·licenca por um anno, com 
todos os vencimentos, no bacharel Joaquim Josú Saraiva Ju
nior, ,juiz de direito dos Feitos da Fazenda Municipal; 

N. 19, de 1912, que autoriza a concessão de um anuo de 
licença, com soldo simples, no capiLiio .Toüo Lopes de Oliveira 
Lyrio; · 

N. 20, de 1912, que concede dil·eilo de aposentadoria, aos 
l'unacionat·ios aos quaes se· app!ieu a disposição do úrt. i", 
~ G", segunda parte, do decreto n. i. ·!51, de 5 de ,janeiro de 
1904, com as vantagens de que gosam os da União; 

N. 23, de 1912, que· autoriza, a abrir ao Ministerio da Fa
zenda o credito até 8:000$ para actJuisição do retrato a olco 
do Dr. Joaquim MurLinho. 

O Sr. Feliciano Penna - Sr. ·Presidente, alguns ;jor.uuos 
hou\'e, desta Capital, que affirmaram ter V. Ex., na sessão 
de subbado, percorrido diversas bancadas desta Casa do Con
gresso pedindo .aos Srs. Senadores que votassem de uma certa 
maneira na questão que tem de ser submettidu ao exame do 
Senado e relativa á liberdade de ·testar. 

Por amor :í verdade e por um dever moral, devo declara!' 
á Casa que a uccusacão feita a V. E.x. ó perfeitament.e injusta. 
Fui eu, no intuito de conliccer a opinião da maioria do meus 
collegas e com olln r·egular os tr,aballtos da Commissibo do Cc
digo Civil, que pedi a V, Ex. so incumbisse de verificar coriw 
pensavam a respeito os nobres Senadores. 

V, Ex. não fez mais do que attendor á minha so!icitaoiio 
e prestar-me esse relevante servico, colhendo as opiniões, 
serri que dirigisse a qualquer dos Senadores pedido neste ou 
naquel!e sentido. De modo que, ao em vez do merecer cen
suras o pi'Ocedimento de V, Ex., este só tem que merece!' 
applausos e 6 o que por minha parte faço, aproveitando esta 
opporl.unidude. 

. I"" 

ORDEM DO DIA 

. VoLacíio cm 2' discussão do projecto do Senado n. 23, de 
1005, autorizando o Governo .o. creat• nas capitaes de todos 
os Estados collcgios militares, obedecendo ás regras que pre
screve. 

Rejeitado. 
V o tacão om discu,ssão unica do véto do Prefeito n. la, diJ 

i908, á resolução do Conselho Municipal que dispõe sobre o 
ooinmercio, fabrioncão, depositas, embarques e desembarques, 
uso e transito dos géneros inflammaveis, exp·losivos e corro-
sivos. · 

Rejeitado, vae ser devolvido .ao Prefeito. 



,. 
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. LICENÇA AO Sll. DR; OLIVIliM PIOUJlii\EOO 
,•; .. , ', 

:!' discú'ssüo do projecto do Senado n. 25, de J 912, auto~ 
rizundo o Presidente da Rcpublié'u a conceder ao Dr. Carlos 
Augusto de Oliveira Fit;u~iredo, miuistr·o do Supremo 'fl'ibuual 
Federal, >eis mezes de Jicencu, eom todos os wucimontos, 
put't\ tratamento de .saude onde lhe convier. 

O Sr. Tavares de Lyra (pela ordem) requer dispensa, do 
inLcrsticio para a 3" discussão. 

' Consultado, o Senado concede a dispensa . 
. , 

.CllNÇA ,\ DJAJ.MA DE Ml>'NDONÇA 

2" discussão do projecto do Senado n. ·20, de :1912, auto~ 
rizaudo o Presidente da Hepublicn a conceder licença por oiio 
mozes, com dous terços de seus vencimentos, para [.ratumento 
de saude, a Djalma de Mendonoa, ,iuiz subsLituto da comar9a 
do Alto Jur.uá, no Territorio do Acre. 

Approvado. 

O Sr; A. Azeredo (pela o7'dem) requer dispensa de in~ 
tursticio para a 3' discussãío. · 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 

J,JCENÇA AO BACHAIIJlf, VI:NANCJO NEIVA 

:::• discussão do pro,iecto do Senado u. 27, de 1912, auto~ 
rizando o Presidente da Republica a concede!' licença por 10 
mezes, com todos os vencimentos, ao bachat•el Venancio Neiva, 
juiz federal no Estado da Parahybo, para t.ratamento àe saude 
onde lhe convier. 

Approvado. 

O Sr. Castro Pinto (JJela o1•dem) requer dispensa de in
tet·s~ioio para que entre em 3' discussão na proxima sessão o 
projeoto votado. 
· Consultado, o Senudo concede a dispen~a. 

J.ICJINQA AO OESEMBARG<IDOR VII\GJI,JO DE SÁ PEREIRA 

2' discussão do pro,iecto do Senado n. 28, de 1912, auto~ 
rizando o .Presidente dn Republica a; conceder licença por .um 
anno, com todos os vencimentos, pat·a tratamento de suude, ao 
desembargaaor Virgilio do Sá Pereirn, da Côrte do Appellaoão 
do Districto Federal. 

Approvado. 
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O Sr .. Castro Pinto (lu: la orde1n) requer diapensn, de iti
torstieio afim de entrar este projecto cm 3• discussão na pro
:.ima tiessiio. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 

O Sr. Presidente - Estando esgotada a ordctn do t.lia, vuu 
levantar a sessão. 

Designo para. ordem do dia seguinte: 

Discussão unica do parecm· da Commissão de Constituição 
o Diplomacia n. 163, ,do 1912, opinando que so,iit archivado o 
memorial dirigido ao Senado pelo Sr. Lour~:nco da Silv~t o 
Oliveira. rclnLivamonLc no 'IJúto do .Prcfcil<l n. lt, de 1008; 

Discussü'o unica do parecer da Commissiio do Finau~as 
n •. 17-í, do l!H2, opinando que sc.ia indel'<JI'ido o roqucrimcnlo 
cm t}Ut:l os mestres c op~:rarios da l~abrica de· Cartuchos e Al'• 
tcfuctoti .de Guet•t·n solicitam augm~nto do vencimentos; 

Discussiio unica do parecer da Commissão de Ji'iuuncas 
u. -175, de HH~. opinautlo pelo inclcfel'imettlo t.lo t•oquCI'imcul.u 
cm que Liuo 1\ibciro de· Morrws, eabo reformado do Exeruil.u 
o volorano da oampnuha do Parn,guay, pede. que lhe seja cle
.vada a 30$ a ponsüo mensal que ·actunlmcnl-e !lOl'.cobo; 

2• discussão .uo pt•o.iecto do Senado n. :22, de "ilHO, que 
l.orua extensivas ao i'unccionario ,n, que se refOJ'C o § t• do 
urL. 1" do decreto u. 7. 558, tio 23 de sotcmi.Jt•o t!c l!JO!l, os 
oJircitos o graduu~iio que os decretos ns. 257, de .12 de mm·~:.o 
t.lo 1800, o as, de 2!! ele .ianciro do 1910, düo ao da comnrca d-a 
CaJliLaJ Pcdcral (c01n pareceres /lulvoravcl da Commissão de 
;uar"irtha c, Gttc1"1'a c contrario eLa de Finanças) ; · · 

2• discussão da Jl!'OJlOsicão da Cnmnra t.los Deputados 
n. 5, de -J!lOG, equiparando os vencimentos dos empregados da 
All'andcga de SunL'Annu do Livramento aos dos da.. Alfandega 
du Uruguayantt (com pa1•cce1' contra1•io da C01nmissão da Fi-
nanças); . . 

ConLinuauiio da 3• discussiio da jlroposicão da Camttra dos 
Deputados u; 30, do -1908, concedendo .a D. Armindu de Al
meida Ribeiro da Silva, viuva do 1• tenente da Armada Mario 
Ribeiro d:t Silva, morto n bordo (!o .'!.qnidauan por occu~ião 
do desastre que o destruiu, a, pensão mensal do tOO$ u dando 
outras providencias (co1n Jlareccr contrario da Cormnissilo de 
Jo'inanças); 

3•· discussão do projCillo do Senado 11. 2u, de l.Ol:l, nul.o
rizaudo o Presidente da Republica a conceder ao Dr. Cm·Jos 
Augusto de Olivcirlt l~isueiredo, ministro do .Supremo l'ri
buna:l FcdorM, seis mczcs de liccncn, r.om Lodos os vunci~ 
mentos, para tratamento de saudo onde lhe convier (of(crccillo \ · 
JJcla Commissãa de F·inanças); ·• 

' . 
. · 
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3' discussão do projrJeto do Senado n. 26, d~ '1912, auto
l'izanrlo o Presidente dn Republ icn a r:oncedrt• licença por oil.r; 
mezes, com 'rlous lrJr~os de srms vencimentos, parn Lr.n.lnmAnlo 
dr, ;;:mdfl, a D,ialnm d~ Mcnilonc:n, ,iui7. suhsl.ítnto da comarca 
do All:o .ruJ'lH\; no Tcnil.orio do Acr~ (nf(m·~cirlo 1wla Co.,~
'itâssfin de Ji'inml~~ft.çj; 

:1' discussão do pro,ieclo do Senado n. 27, de 191!:!, nuln
l'iznndo o Prr.sident~ da Repnblirn 11. conceder Jicencn por 10 
nwzrJ~, com todos os vencimentos, ao bnchat·ol Venancio Neiva. 
juiz federal no Estado da Parnh~·bn, para I.Patnmento ·do sa.urle 
ond<l llw eonviet• (oj'[r.1'eddo 11ala Cmnm'is.wio dr: Fü1an~as); 

:1' discussão do pl'o,iccto do Senado n. 2R, do J!H2, auto
rizando o Prr.RidAnte da Republica n: conceder licenQa por um 
anno, com todos os vencimentos, pn!'a tratnmenl:o de saude, no 
desomhargaclot· Virgilio de Sá Pereira, dn c,;rte· rio Appellnçüo 
do Disf.J•ir:t.o .Federal (o((crcddo pela Cornm'i,qslio r/e F'innnç~TW). 

I.cv.nnl.n-so n sessão (I 1 hora o 50 minutos. 

I'• '' ~ .,,.., ..• ,''.''•~ • '' ...... ,, ... , .•. ,,·, ''"'/,'"'' 'oll, .. ;'1"'· .. . :··. •.·:• 
r.2• RERS:i.O, EM ~o DFJ .TTJT.TTO DE ·!01~ 

PRF.RTPP.Nr.l.\ 110 Rl1. PINTmino ~TM:TTAOO. Vlr.ll-PI1ES1DEN'l'P. 

A' l J1orn dn tarde, prcsr.nto numrro Jcgnl. nhro-se n 
SA.q,qfiO, n que concorrem os Srs. Pinheiro Mnchndo, .Ferreira 
Chnvr~. Pod1·o Borg·es, Cnndido dr AhJ'NI, .ronnlhns Pedi•osn. 
C:nhricl Sn!gaclo, Ari.Imr Lemos, Lnuro Soclré, Jos1\ Eusebio, 
~lrndes de Almoidn, lliheii'O Gonl)a!vc~. F'1•nncisr.o fití, Trwnrn~ 
rio Lyrn, Walfredo Leal. Castro PinLo, Gonealvr.s .Ferreira. 
nnymnndn rio Miranda, Guilherme Campos, Caolho n Campos. 
Oliveira Vnllndão, Moniz P1·eire, Nilo Pecanha, Stí. Froire. 
Bnono do P:tivn, Feliciano Ponnn, Francisco Glyccrio, Leopoldo, 
do Bu Jhlics, Bra7. AbrnnLeR, Gonzngn Jayme, A. Azcredo, Molcllo, 
.ro~1\ ~lurtinho o· Cnssinno do Nascimento (31). 

Deixam do comparecer com . causa ,iustificndn os Sr~. 
A mujo G6es, Silverio .Nery, Tnclio do Brazil, Gcrvasio Passos, 
PiroR .Ferreira, Thomaz Accioly, Antonio de Souza, Cunhn Po
drnsn, Sigismundo Gononlves, Ribeiro de Britto, Gomos Ri
Miro, Jos1", Mnrcollino, Ruy Bnrbosn, Lniz Vinnnn, Hernarrlino 
Monteiro . .Toão Luiz Alvos, Lourenco Bnillista, Augu~to ri~ 
Vaseonr.r.llos, Aleinclo Gunnnbnra. Hernnrclo Monl~iJ'O, ,.Aifr,!Jdo 
F.llis, Campos Rnllos, Genr.n·nso Mnrqtws, Alencar G111mnrullR, 
Pr.Jippo Schmidl., llr.J'r..ilio Luz, Ahdon Bnpl.istn ll Viclorino 
Monteiro (31). 

E' Jidn, pnsln cm discussão r., sem .. dr.bnle, npprovnda a 
acta do sessilo .nnl.orior. 



3t0 ANNAES DO SENADO 

O Sr. i" Secretario dá conta. do seguinte 
EXPEDIENTE 

Telegrammas: ·· · 
Um do Senado de Mont.ovidéo: 4:'Ell Senado de ln Republica 

ouvia nl Senado dos Esl.aflos Unidos doi Bt•o.zil el sentido ho
menaje do su profunda r,ondolencia pot· e! falecimento dei 
eminente republicano y mienbro do ose cuerpo Dr. Qnini;ino. 
Bocnyuva,» 

Do Senado do Estado do Pnrt\: «Peco V. Ex. transmittir 
nos demais membros dossn Casa meus sinceros pezames pelo 
fallecimento do Senador Quint.ino Bocnyuvn. o grande pn
t.riarchn dn Republicn.» 
. Do Senado dn Republica AfogenLinn: «Tengo el honor de 

representar al Senor J>residenl.e mi homena,je de sincera sim
patia ai Senado o puehlo hrnzileno JlOr ln grau perdida quo 
expArimontnn com mo/.ivo dei fnlleOJmenlo dei ilust.ro Vice
.Presir!ente rle esse honomhlc Cnmnrn. de Senadores, lo quo no 
dnbo ndherir n ,esta mnnifestncion.~ 

Do Gremio dos Estudantes de Engenharia de Porto Ale
gre: cEstudnntes do engenharia apresentam ao Congresso Na
cional condolencins pelo pnssamento do eminente pat.ricio 
Quint.ino Bocn:vuvn, patrinmlln da Republica.» 

Do commandante rla Escola de Aprendizes Marinheiros 
da Victoria: «Sinceros pezames perca teve nossa Pntrin,, 

Dn Cnmarn Municipal de Pindamonhnngaba: «Apresenta
mos condolencins passamento grande brnr.ileiro Qnint.ino 
Rocayuva.» 

Do presidente do Estado de Minas· Geraes: cEm meu nome 
B no do povo mineiro onvio a V. EJr. os mais sentidos per.ames 
pela irreparnvel perda que a Patria o a Republica acaba do 
soffret• com o trRRPasse do benemerito cidadão A grande de
mocrata Quíntino Bocayuvu 

Do Congresso do Estado do Espirif.o Santo: «Apresento 
n. V. Ex., em nome do Poder T.egíslnf.tvo do Estado do Espirita 
Santo, sont.idos per.nmos, infausto Pnssnmento do eminent.is

. simo cbe'fe e rroclni'O J'epublicnno Quintino Bocayuva., 
Do Dt·. Regia de Oliveira: «Rogo V. Ex:. ncoeítnr meu 

nome o Rooret,nrios. expressão nosso Jlrofm'ldo peznr fnllmd
menl.o grade republicano Sonndor Quintino Bocn:vnvn,, 

!lo Conw•esso Est.adunl de Santa Cnthnrinn: «1-llVnmos no 
conhceiment.o do V, Flx. rrue n llongresso J'epresent.a.tivo dest.o 
Jílst.adn lanr.on um voto do peznr, lovnntnndo em Regnidn n 
sessãO, em ltomonagem á momoritl. do grnnde pn./.rinrobn rln 
nornlllicn Quint.ino Booayuvn.> . 

Da Mesa do Senado do Est.ndo dn Bahin: «Cumprindo de
terminncões, mooiío hn,ic, J•esolven !lfesn levantar sessão e in
set•il' act.n t.rnbnlhos voto profundo peznr pelo doloroso passa
monto eminente Senador nuínf.inn Bocn:vuvn e npmsentnr no 
Senado sinceras condolencins por t.üo irreparnvel perda.~ · 
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Da Mesa da Assembléa Legislativa do Estado do Piauhy: 
~!es11 .communica que em. s~ssiio, ho,je, foi votada mo.9ão pezar 
1 nllecnnento Senador QumLmo Bocayuva, tendo sessao levan-
tada.» · 

Do Instituto dos Advogados Bra.zileiros: dnstiLuto com. 
pnrtilha pt•oJ'undo pe~nr nossa Pntria, fallecimento excelso 
patriota Senador Quintino Bocnyuva e envia sinceras condo
leneias Senado perda irreparavel ~eu preclaro Vice-Presi
donte.~ . · 

Do prefeito do Alto Purús: «Envia V. Ex. e Senado ex.. 
pr·essões ele sinceros pezames perda Republica soffre morte 
vrmerando Quintino Bocayuva, conspicuo Vic~-Presidcut.e 
dessa Cnmara.» · 

Do Conselho Municipal de Campos: Conselho Municipal 
reunido ho.ie resolveu levantar sessão, lanoundo acta troaballios, 
um vaLo poznr morte do grande bnzileiro Quintino Bocayuvn.» 

Da Associação Cornmercinl de Nitheroy: «Enviam·as no 
ogrogio Senado Braziloiro sinceras condolencins pelo falle
eimcnto illustro Senador, esforcado propagandista da Repu
hliea, :;enel'nl Quintino Bocayuvu 

Da C11rnar·a Municipal do S. Sebastião do .Pnraizo-Minns: 
dndicaoão apresentudn sessão hoje · inseriu acta voto pro • 
.fundo po~at• pelo fnlleoimento do gt•nndo democrata Quint.ino, 
1\lll'üseutntHio nlta corporacão Sennrlo sentidos peznmes.» 

Do Senador Cunhn Pedrosa: «Compungido ines!Jorndn 
morto do eminente Sonador Quintino Bocayuvn, apt•esen .o mi- , 
nltns IJOndolencins no Senado Braziloiro e á Republica,, 

Do juiz federal de Coritiba: «Pelo· fnllecimento do ge
neral Quint.ino, Vice-Presidente dessa alta corporacão, apre
sento a V. Ex. ns expressões do men sincero pezat·.~ 

Do intonc\onLe de Am'cajú: <Nome município npresep.to 
sentidissimos pezames pelo fallcrJimento elo gt•nnr]e braziloirp 
Qn intino Bocayuvu•. · 

Dn Gamara Municipal de Santo Antonio de Padua: «Apre-. 
sento sinceros pozames pelo passnrnent.o do gonernl Qnintino 
Borm.yuva, fundador da Republica•. 

Do Senador Alencar Guimarães, de Pariz; «PcznlJlOS 
mortn Bopoyuva•. 

Do almirante Alexandrino de Alencar, de .Pnt•iz: «Pro
fundo pezm perda naoionnl•. 

Do Sr. Ildefonso Simões: «Apresento pessoa. do V. Ex. 
p~zames Pntt'i:l fnllccimcnt.o legendnrio impolluto Qn intino 
BoenynV\1,. 

Do commandnn te dn guarnição da Bnhin: «Em meu nqmo 
o ol'fioiaes regiiio militar apresento a V. Ex. c ao Senado ~a 
Repul1licn ~incoros posnmes .rnl.Jer.iment.o ominr.nL.e repubh
cnno o paLl'Jat:ohn, genet•nl Qumtmo. a quem n .Pntrm deve re•. 
lovnnlos se!'Vtços,, 
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Drt r.amarn )lunici pn 1 do Snul.o.<: «Apt•esonLando senti. 
monl.os riu. profundo po~ar dcsnppamrJimont.o gmncln cidndfio 
(Ju inl.ino BO!!Il~'IIVII, V ÍlltJ•[ll'CSidon l.ll i!tJSSO\ nll.a COI'POI'IlOiiO», 

J'nLoirado. 
Requorimoul.o do D. Juliel.a Wnllcl'SI.nin l'nccn. !'ilha sot

t.r;im do ma,jo1· rnJ'oJ•mndo, ex-r:ommandnnL'J do 7" llntnlhiío 
clr; Yolunt.nrios dn S. Paulo, .JonQn im .Frnnni~co Pint.o .Paecn, 
prdindo fJill! rt ponsi'Ío dn mnio-~oldo doixarla por.• Reli (lO() sn.i!l 
paga pnla Lnholla ndunl. - A' Commis~i'io do Vinnn~n~. 

O Sr. 3" Secretario (sm•JJ·inrlo tf,! 2"), deelnm rtuo niío ha 
pat•ocercs. 

E' novamente lida, posta em discussão, que so encerra som 
dr.baf.c, J'icando adiada a l'ospocLiva votnciio, por J'a!La dll 
nnmcro, a rednccão J'inal dn emenda do Senado ;í pJ•oposiJ)iill 
da Camarn, n. '18'1, do 101oJ, quo nutm·i~n n abril' no i\Hnisf.ei•in 
da Fawncln o credito do :L;J3 :320$ pal'a ultimar a desnpro • 

. priaciio de divrH'SO~ prod i os das runs Genm·n I llalrlwoll o Vis
"nndc. do Hn(ma. · 

E' novnmenl.o lido, apoiado r, por Ler pJ•oen!lhido o t.ridnn 
J•r.gim,mtal, vae a imprimir o pJ•ojeeto do Senado n. 2ft, dQ 
HH2, concedendo um pmmio de 20:000$ no Sr. Oct.nvio Alvr.s 
rle Fig·neii·odo, inventor dn nm relogio l)lW runcc.ionn .indopen~ 
donf.e do corda. 

ORDEM DO DIA 
'. ,, ....... ~ ..... , 

MF.MORJ.\T, no Sn. T.OURF.NÇO nA Sli.VA ll OT.!Vllln.\ 

Pis(mssiio unicn do paroceJ' dn Commissiio rle Const.itniciio 
o Piplnmncia n. '163, do 1!H2, opinando qno seja nrehivndo o 
memorial dil'igido nn Senado polo SI', J.onrcm)o da Rilva e 
Olivoirn. mlnl.ivamento no ?)(!to do Pml'oif.o n. 4, 1lo 100R. 

Adiada. n votnciio. 

:.O.!llR'l'RF.R F. OPF.RAniOS llA FABR!C,\ OE CAR'l'lJC!f OR 

Pisrms~i'io nnicn do parecer ela Commi~siio !ltJ · .Finnncn~ 
n. 1 H, do 1 n12, opinando qno Ao.in indeferido o T'CQTWI'imcnlo 
rm que oR moRI.ro~ o optll'm~ioR rln Fnhricn do CnrLuchos o 
,\rloJ'nr.tns rlo Gno••rn Rolicit.nm nugmont.o rir voncimnnlos. 

Mlindn n vot.nciio . 

. PllNflíi.O A T.!NO mnmno llll :lfORAF.R 

PiRotmi'io nnir:n do pn••oeot• ria r.ommisRfio ri~ Finnncns 
n. 17r.. r!r1 1n12, opinnnclo polo indoforiment.o do l'~querimont.n 
rm fJlle ·Linn Riboi1•o do ~lm•nns, rmho J•rformnrlo rio Exercito, 
vr.lor•nno rln nnmpnnhn rlci Pnmgnay, pNI~ qnr. llw se.ln tllr.vndn . 
u 30$ n pr.nRfio ,nwnRal que ncLunlmoTür. pereebe. 

Adiado n votncuo. · ' . ' " . 
·,' 

::.( .. ' .. 
·,. 
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GO;>;SU!.TOn T8CHNICO DO ~11NIA1'1~nJO DA GUEnnA 

"' I' - I · t I <• I oo d 9 - r. !Sim~sao r. o pro,Je;, o r .o .,en:u o n. :.,_, e 1. .lO, que 
f.ot•nn extensivas no lunccwn;u•Jo n qne HfJ refere o ~. 1" do 
:tl'l .. J" do rJMJ•eto 11. 7.>,GR, de 23 d1J setemhl'o rle J!lO!I, os dil•ei
tos o gr·ndnn~fio fJIW os decJ•ol.os n~. ~ri7,d~ ·12 de marco de 1890, 
e as, rl•l 2!1 de ,inneiJ•o rir• ·i 0:10, dão no rln. r>omnl'cn ria Capital 
Federal. · 

Arlindn n votucfio. 
llQUJJ>;\11,\Ç~Í.O og vm•<CIMF.N'I'OS DOS PUNCf.:IONAnJOS D.\ 

AJ~!o'ANIJIW.\ 110 I~IVAAMEN1'0 

2' dis~ussiío dn proposiciío ria Camnrn dos Deptllndos n. 5, 
de 1!l0fi, llCfll ipnrnndo os ven1limentos dos ompJ•ogarlos dn Al~ 
fnndnga de Snni.'Anna do Livl'nmento nos dos da Alfanrtega de 
Urngunyann. · 

Adindn a \'Olnt•ilo. • 
PENS,i.O A D, AnMINI);I lliBEinO 0.1 SILVA 

Cont.inunciio dn. 3" discussão da proposicilo dn Cnmnrn dos 
Deputados n. 30, do 1908, concedonrto n D. Arminda de Al
JneirJn. Hiheit•o da Silvn, viuva do '1" tenente da Armada Mario 
Ribeiro da Silva, morto a bordo do Aqu:idallan por oeensiiLo ·do 
rlesnsl.ro qno o destruiu, n pensão mensal do 100~ r, dando 
outrns pr·ovidoncins. 

Arlinda n votaciío. 

I.ICENÇA AO DR •. OLIVEIRA I'IGUEinEDO 

3' discussão do projecto do Senado n. 2il, do '1912, auto
riznnrlo o Presidonto da Hepuhlica a concodor no Dr. C:u·los 
Angust.o do Oliveira Figueiredo, ministro do SupJ•r,mo Tt•i
hunal Federal, seis· mezos do lioencn. com todos os y,;nci
uwntos, para l.l'atumonto rlo snudo onde lho convier. 

Nlinrta a vol.aciio. · 

LICENÇ,\ A O,T,\l,M;\ DE ;\IENDONOA . 

3' discussão do pt•ojocto do Senado n. 2G, do t!H2, nu
t.nriznndo o Presidente dn Hepublioa n. conceder liconcn JlOI' 
oil.o mozos, com dous tercos do seus vencimenl.os, parn t.ra
tnmenl.o do saude, a Djnhnn do i\lcndoncn, ,juiz suhsl.iLut.o da 
comm•ca do Alto ,Jurutí, no Tcrril.orio do Acru. 

:\rlindn. a votncão · 

li!CI!NÇA AO JJ.\CU,\n!ll, VllNA:lCIO NEIV.I 

:1" discuss\io do Jll'o.ioct.o do Sonndo n. 27, ·de 1012, nnl.o
riz~tndo o Jlresidonlo rla nopuhlicn n. oonendrr lioenca por 10 
meze.,, com l.odo.q n,q vonoimonl.ns, no hnchnrol \'onnncio Neiva, 
.iniz federal no Esl.nrlo rln Pnt•nhvhn um•a trntnmento de saude . 
onde lho conviei', · 

Adiudn a votnoilo. 

• 
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J,JCllN{IA AO DllSllMI!A110ADOR VlROTT.lO Dll 8A' Plll1lll1111 

· 3' discussão do pro,iect.o do Senado n, 28, i:! e :1 n12, n.ul.o
riznndo o Presidont.e da Republica a concorler licencn pm· mn 
nnno, com todos os vencimentos, pnrn l;ratnmcnto de sn.ude, 
ao desembargador Virgi!io de Sá Poreirn, rln CI)J•t.r. rle ApJWl
lnciio do Districto Federnl. 

Adiadn a vot.açlio. 

O Sr. Presidente-Nada mais havenndo a i. ratar, \'OU 
!Avnnt.ar a sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte: 

Votação em discussão unicn da rcrlnccão final da emenda 
do Senado ú proposição da Cnmara, n. 181, do i9JJ, que auto
riza a abrir ao Ministerio da Fazenda o crodit.o rle 133:320$ 
pnrn ultimar n desapropriação de divr.rsos predins dns rnns· Gr
nr.rnl Cnldwell e Visconde do Ttauna. 

Votação em discussão unicn do parecer da Commissiin do 
Constif.uicão e Diplomacia n, 163, do 1912, opinando que se.ia 
nmhivndo o memor.inl dirigido no Senado pelo Sr. Lourenco . 
dn Si.lva c Oliveira relnl.ivnmente no 1J6to do Prefeito n. ~. de 
1908; 

Votncão em disrmssão unica do parecer da Commissiío do 
Finanças n, 1H, de 1912, opinando que se,ia indeferido o re
querimento em que os mestres e operarias da Fnbricn de Car·
t.nchos e Artefactos de Guerra solicitam augmonto de ven-
cimentos; · 

Votação em discussão unica do parecer da Commissiio de 
Financas n. 175, de 1912, opinando pelo indeferimen~o· do re
querimento em que Lino Ribeiro de Mornes, cabo refot•mndo 
do Exercito e veterano da rmmpnnhn do Paraguay, pede que 
lhe seja elevada a 30$ a pensão mensal que actualmenLu per
cebe; 

Votacão em 2' discussão do pro,iecto do Senado n. 22, de 
1.!HO, que torna extensivos no funccionnrio a que se refere o 
§ 1• do art. i • do decreto n. 7 .558, de 23 da setembro da 1909, os direitos e gradunc!io que os decretos ns: 257, de 12 de marco 
de 1890, e 38, de 29 de ,ianeiro de 1910, dão no dn comarca cln 
Capital Federal (com pareceres {avoravel rld Oommi.v.~úo dn 
Mm··inha n GuP.rra e contrario !la rle Finanças) ; 

Vot.nciia em 2' disonssilo dn proposicilo cln Cnmarn dos 
Deputados n. 5, de 1906, equiparando os vencimentos dos em
pregados dn Alfandega .de Snnt.'Anna. do I.ivrament.o aos dos 
da A lfandegn de Urusuayonn (oom. pm•aaer contrario dn. Com.
m.i.~.~lín rln Finanças) ; 

Votncllo em 3' rlisoussilo dn proposiciio da çamarn rJos 
Dcput.ndos n. 30, de 1.go8, concedendo a D. Armmda do Al
m .. idn Ribeiro dn Silva, viuva do 1• tenente ela Armada ~fnrio 
Ribeiro da Silva, morto n bordo do Aq1tidaban. por ocoasHto do 

-·•, 

' ' 
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desastre que o desl.r·uiu; n pensão mensal de 'lOO$ c dando ou
tras providencias (com pm•ecm• contra!'io da Com.missão de. F'i
nanr.as) ; 

Votação cm 3" discussão do pro.iect.o do Senado n. 25, de 
1012, autorizando o Presidente da Republica a conceder ao 
Dr. Carlos Augusl.o de Oliveira Figueiredo, ministro do Su
premo •rribunnl Feder·al, seis mezes de Jiconca, com todos os 
vencimentos, para l.ratamenl.o de saude onde lhe convier 
(offm•ecido 1wla Gommissão de Finanças); · 

Votnoüo em 3" discussfi.o do pro,iecto do Senado n. 26, de 
1912, autorizando o Presidente da Republica a CO'!lceder li
cença por oito mezes, com dous teroos do ;seus vencimentos, 
para tratamento de saude, a D,inlma de Men!lonca, juiz sub
Stit)JtO da comarca. do Alto .Tu_ruú, no ~rerritorio do Acre ( offe-
1'11mdo )lela Gommtssão de Fmancas); 

Votação em 3" rliscussfio do pro,iecto elo Senado n. 27, de 
HH2, autorizando o Presidente dn nepublica a conceder licença 
por 1.0 mezes, com todos os vencimentos, ao bacharel Venancio 
Neiva, ,juiz fe;leral no Est.ndo da Pnruhyba, para tratamento 
de saude, onde· lhe eonvier (of(m•e!J'irlo pela Gomm.is.~ão tle Fi
nanças); 
' Votnoiío cm 3' discussão do pro,iecto do Senado n. 28, do 

HH2, autorizando o Presidente da Republica n conceder licencn 
por um nnno, com todos os. voneimentos, para t.ratamento de 
saudo, no desembargador Virgi!io de S1í Pereira. da C01·te de 
Appellnção do Dist.ricto Federal (offm•ecirlo pela Gornmis.1ão 
de Ji'inanças) . 

Lllvnnt.a-se a sessão ás 2 horas. 

63' SESSÃO, EM 3i DE .JULHO DE 10i2 

PrtRSJOgNCTA POS Sf\S. l'JlrtllEifiA CHAVES, i" SllCf\ll'l'ARIO; lli'!Nl·llllf\0 
MACHADO, VIOil-PRllSlllEN'I'Il 

A' t hora da tarde, presente numero leal, abre-se n ses
são, a que concorrem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira Cha
ves, Arau,io Góes, Pedro Borges, llandido de Abreu, Jonathns 
Pedrosa, Gabriel Salgado, Jndio do J:lrnzil, Laura Sodr•l, .Tosé 
~insobio. Mendes de Almoicln, Ribeiro Gononlves, Thomar. Ac
llioly, 1'nvnJ•es do Lyrn, Walfr•eclo Leal, Sigismundo Gonoal
vos, Goncnlvos Ferreira. Raymunclo de Mimndn, Gomes Ri
hoiro, Guilherme llompos, Coelho A Campos. Olivoirn Vnllndüo, 
13omnrdino Monteiro, Nilo Pol}nnhn. Stl Freil'O, Buono d~ Paiva, 
Policinno Pmmn, Fr·unciR<!O Glyeerio, T,ropoldo de J:lnlhões,.Brnz 
Ahrnntos, GonznJ:n .Tnymo .. Tosé Mnrt.inho, Generoso MnrquiJs, 
Polippo SdunirH., Abdon Bnpf;ist.n o CJn~~innn do Nnscimerl
to (30). 
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Deixam do compnrecer, com causa justil'icadn, os Srs. 
RilveJ·io Nery, Ari.IJuJ• .Lemos, Urbano Santos, Gervnsio 
J>assos, Pires l!'eJ'l'eiru, J.o'ruucisco S1\, AJJtonio de Souza, 
!:unha. P11drosn, CnsLro Pinto, fiiboiro de BJ•ito, · .Tosú• ~lm·
""llino, !lu~· Bn.l'!JOSII, LttiZ Vinunn, ~Jorli~ J!'roire, .Toão Luiz Al
\'tlS, LouJ'IJII(!O HupLista, Augusto rio Vnsconcellos, Alcindo Gnn
nn!JnJ•n, HilJ'UnJ•dn ;\lonteiro, AII'J'r.do 'lWis, Campos Sn!li!s, A. 
A1.tWNin :\lnl.cllo, Ali•IWUJ' CiuimaJ'iíl.•s, HtH'cilio Lm, n VicJ.m•ino 
MtWinii·(, (~!li). ' 

]~' I irln, po;;f,n om disoussüo r., i!nm de bale, npprovnrln a 
nrln. dn. St!~:~fifl nnl.t~J·ioJ'. · 

O Sr. 2" Secretario (.wrJJinr/o rlc ·/") d;í. conLn do seguinl.n 

EXPEDIENTE 

fiopl'ilSCnl.nciio dn Dircclorin da Cnixn Economicn o Monto 
rir. Roecorro do Pernambuco, drJ 8 do eorrent.e, sol ioit.ando a. decre
l.ação rlo uma lr!i que a nul.m·izo n rlr.spendr•r n. qunntin rio 
4110:000*, rHlm n consLJ•Lwcão rir. nm orlificio para n mosmn 
enixa u respoel.iva inst.nllnr;ão. - A' Cornmissão dr! Fimmcns. 

O Sr. 3" Secretario (SC1'11iildo de 2") procedo ú leitura do 
seguinte 

PARECE!l; ' 

N. 180- 1n12 

E;;l:n Commissão mantem o seu voto em rolncão no PI'O
j~el.o n. l1A, do corr·11ntc nnno, que autorir.n n co·n~cssão de um 
nnno rir Jieencn, com dous tercos dr. vcncimonJ.os, para tratn
mr.nl.n rln snude, no desembargador do Tribunal de Appcllnoüo 
rio 'l'nJ'I'itorio do J\cre, .Toüo Alves de Castro: e •conscquente
ml'nLn ,j rle pnroeer· que se,in J'o.ieitadn n emenda ,que ao mesmo 
pro,illflto rnviou o honrado 81·. Sonnrlor Metello. 

Sala das Commissões, 27 de Julho de 1912.- Fcl'iciann 
l'mmn~ presidente.·- Leopollln tle 1Jit1!/uir..~. relator.- F. Glu
r·r,,•in.- IJuenn de Pn'i1!a,- Ca.~.~·irmo r/n :Ynsr.lrncnto,- Fmn
ciscn Srí.- Tmlm•c.~ de Lurn. 

llMllNJlA AO f>JlO,TJW'l'O no SllNNDO, N. 18, Dll Hll2, A QUll SR RE
FEDI~ O 1",\RJlCllA SU.PUA 

~Em vrz rle- rlou~ tr.J'CO~ dr vrnr.imrnlos- rlign-~r.: com 
líl'rll'nado ~. 

R .. n .. .20 dr. ,inlho rir. ·J 0·12.- Mctr.lln,- A imprimir. 

O Sr,. Mendes de Allllcida - R r•. Pr'IJRirlonl.r, JlfJ!n J,,JJcg'J•nm
mn rcr:ehido rln '.J'okio ~nifl'"' .n poJmlnoüo .rlo~l.tJ pniz rio fnlle
cimento do Su'~ :\ln~·estnde o ImpcJ•ndor do JO!lilo, il'lutsuhito, 

( ... .;/ 
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cujó uonui l'igurou dut•anle muito~ anuo~ na hi~loritl con
teruporunca, 

Não su l.t•rtl.tt tlc um ~oboruno, de um Chefe r.lc Eslndu, 
lJUO tivesse J'uilo o seu porcur·so de vida cumprindo sirn[Jics
nwutu o seu dever. l!'nllo aqui do homem de concepção iuLcl
Juctuul vustissimn,quc comprcltendeu 11 siLunciío do povo ia
)JOUOZ La! qual et•a uo tempo da stm nscencão ao podO!: c 
liUc sou!Jo, llrJ J8ü7 aLrí ugot·a, Lrrm~l'ot•mat· o Impet•io das ilha~ 
do mar do Japüo. na lWunde potencia que assombrou o mundo 
ao Lompo das luLas tcmm·osas coutm 11 Hussin IJ contra a China . 

.1\las o Jupiio núo é grande polcncht súmunlu pela. pu
jan~a da sua for~a militar do term e mar, c piJlos mais mo
t.lrmtos Ull]larolhos de guer•t·a uom que SIJ tornou 11 sontinella 
lmnivel do Extremo Oriente. E', rn·ilfCÍ!Jalmenl.e pela siLua
~·iíO invu.invul d•J ~ua millur·a mot•al e malerinl, pelo deseuvol
vimmlLo quusi J'auLasLico do sua administra~ão polilica, ju
ridirm o fiuauceit•a : pela jugulaciío .intclligrmlu do antigrJ 
feudalismo : IJiJio assorn)Jl·oso desenvolvimento Lias . l'or·~as 
vjvas dtt Nac-ão; pela pom;iHia e cxl.rnot·dinut'ia expansão ccu
IIIJillirm c cornmurcial, c]lie rJIIe souiJC fomentar.• c animar. 

De como css~ soberano ot·ielll.al escolhia os seus auxiliar:es 
u us sous consellll'il'OH, clil-o o ol'l'eito exll'llordinnrio t.la sua 
grande ·oiJt·a; occit.lenlalir.Oir, rliH'IIlil.l.um-mc o Let·mu, a sua 
l.crru. E, aper.ar da luLa contm. os daürdos. aper.ut· da \~IJt'Lia
t.leiJ•a rcvolu~ão sociul, administml,iva o poliLica quo cllu ca
pit.ancou, captou ineonLusl.aúJimenLe a sympathia, sinão o 
uul.lmsiasmo do sou povo, a quetn outlwrgou uma constiLui.,ãu 
u deu as maiores provas diJ amor· c drJ uonsidorac;iio. • 

'l'ues Illllnvrus, St·. l'rcsidcnLe, são pouca~ pal"ll túo gt·umlu 
Jtouw, Lüo ·m11·o no Jupiio c it r:ivilizuciio. · 

l~rn · nome da Conuni~são de Constilui~ão IJ Diplot)Jucia, 
sul icilo a insm•r;iio de um voto d1J vcr.m.· na acta dos· nossos 
l.t"a!Jalhos do hojt•, pelo fnllocimeuto do nol.avcl Jmpcrw.!ot• 
llaquellu pair. u, ao· mesmo Lompo, quo o Senado Lt•tmsmil.lt! á 
Camat•a respectiva do Japão os sons senLimrmtos pula pord:~ 
quu uuubn. do ferir o glorioso povo japoncr.. (.'lluUo bem.). · 

Approvndo unanimemente. · 
. ~. I · 1 r ,· •'1 :)• r l •, 

ORDEM DO DIA: 

Voln~ão em discussiio uuimt da J•cdtwciío final da emenda 
do .Senado, t\ proposic1ill" da Crunara, n. 181, tio 1!!11, quo nut.o
l'iza a abrir no Ministorio dn Fnwndtl. o credito drJ 13:1::120$, 
pn t•a uI Limar n dcsnpropriaciio do d ivot•sos prcd i os das ruas 
Gonoml Cnldwoll o Visuondc do Ilttúna. 

Approvnda, vno sul' envindtt ri Cumut·u tios Deputados. 
: Votacão um cliscussfill" uuimt elo Jllll'ccr!I" da Cornmi~süo de 

ConsW.niciio fl Diplomncin, u. lü:l, tlil ·1012, opinundo rttw HIJ,ia 
n.mhivudo o memorial dirigido no Senndo ilulo Sr. Loui·rmvo 
1111 Sil\"!1' o Oliveil•tt rclnlivamenLo uo ·vdlo diJ Prol'oito u. ·4, do 
1!108 . ' . 

App!'OVlldO. .. 4! 
' -··· 
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Votacüo em discussiio unica do parecer da Commisaão 'de 
l!'innucas n. 174, de1912, opinando que seja indeferido o re
querimento em que os mestres ~ opemrios da Fabrica de Car
tuchos e Artefactos de Guerra solicitam augmento de venci-· 
mcntos. 

Approvado. 
Votação em discussão unica do pnrecet• da Commissiio de 

Financas n. 175, de 1912, opinando pelo indeferimento do re
querimento em que Lino Ribeiro de Moraes, cabo reformado· 
do Exet·cito e veterano da campanha do Paraguay, pede que 
lhe seja elevada u 30$ a pensão mensal que actualmente per
cebe. 

Approvado. 
Votação em 2' discussão do projecto do Senado n. 22,· de 

:1010, que torna extensivos no funccionario a que se refere o 
~ 1', do art. 1", do decreto n. 7.558, de 23 do setembro de :1.909, 
os direitos e graduação que os dect·etos ns. 257, de 12 de marco 
de 1890, e 38, de 29 de janeiro de 1.910, dão ao da comarca da 
Capital Federal. ·· 

Rejeitado. 
Votaciío em 2' discussão da proposição da OamaJ•a dos Depu

putados n. 5, de 1906, equiparando os vencimentos dos empre
gados da. Alfandega do Sant'.AI!na do Livramento aos dos da Al
fandega de Uruguayaná. 

Rejeitada, vae ser devolvida ú Camara dos Deputados. 
Votaciío om 3" discussão da PL'oposicão da Gamara dos 

Deputados n. 30, de 1008, concedendo a D. Arminda de Almeida 
Ilibe iro da Silva, vi uva do 1" tenente da Armada lllario Ribeiro 
da Silva, morto a bordo do Arruidaban por occasião do desastro 
que o destruiu, a pensão mensal de 100$ e dando outras pro-' 
videncias. · 

Rejeitada, vae ser devolvida á Gamara dos Deputados . 
Votacão em 3' discussão· do projecto do Senado n, 25, de 

:L012, autorizando o P1·osidente da Hepublica a concedm• ao 
Dr. parlo~ Augusto de Oli':eira Figueire_do, ministro do; Su
premo 'l'J'Jbunal Federal, se1s mezes de l!cenca, com todos os 
vencimentos, para tratamento de saude onde lhe convier. 

Approvado, vae 1í Commissiío de Redacção. 
Yotaciío em 3• discusiio do projecto do Senado n. 26, de 

1012, autoriznndo o Presidente da Republica a conceder li
cença por oito mezes, com dous terços de seus vencimentos, 
para tratamento de saude, a Djalmn de Mendoncà, juiz sub
stituto da comarca do Alto Juruá, no Terrítorio do Acre. · 

Approvado, vae á Commissiio de Redacção. 
Votação em 3' discussão do projecto do Senado n. 27, de 

i912, autorizando o Presidente da Republica a conceder licenca 
por 10 mezes, com todos os vencimentos, ao bacharel Venancio 
Neiva, juiz federnl no Estado da Pnrahyba, para tratamento 
de sande onde lhe convier. ' 

Approvado, vae á Oommissão de Redacção." 

. r ~ . 

. ' 
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VoLacvo em 3" disrJUs'são do projeclo do Senndo n. :28, ''" 
1012, auLol'ir.ando o PJ•esidenLe da Republica a conceder licenc:t 
tlOl' um anno, com todos os vencimentos, para tratamento de 
bUttdc, ao desembargadO!' Virgílio de Sá Pereira, da Côrte do 
Appollucão do Districto llecleral. 

Approvado, vne ú Commissão de Redaccão. 

O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar vou le
vuu Lar a sessão. 

Desis·no pum ordem do diu da seguinte: 
Discussão unica do ·véto do prefeito do Districto Federal 

u. ü, de 191J, á resolução do Conselho Municipal que autoriza 
a conCJessiío du trus mozes de licen•JU, com todos os vencimentos, 
a Aureliano Hestier Goncalves, amanuense da Directoria Geral 
do Obt•as e Viação (cmn pm·ccer contl•ario da Cornmissão de 
Constitu.ição e D·iplomacia) ; 

Diseussi(.o unica do ·odto do prefeito do Districto Federal • 
n. 4, de 1912, ú resolução do Conselho Municipal que manda 
inclu it• no quadro do pessoal da Directoria Geral de Obras e 
Viacão os diaristas da 5• sub-directoria-carta cadastral-que 
eontarem mais de cineo annos de effectivo serviço (com pa1·cce1' 
favoravel da Comrnissão de Co11stitn·ição e Diplomacia); 

D.iscnssüo unica cio ·véto elo prefeito do Districto Pedoral 
u. ü, de 1012, á resolução do Conselho Municipal que concede, 
mediante as condições que estabelece, ao commissario de Hy
giono o Assisl.encia Publiea Dr. Eduat•d'o Pinheiro dos Santos. 
um .anno de licença, com todos os vencimentos, para tratamento 
ele suude (com pm·ecer. cont1•ario da Commissão de Constituição 
. c Diplomacia); 

2' discussão da proposicão da Gamara dos Deputados u. 8, 
elo 19'12, que abre o credito de 480:000$ supplement.ar 1\ verba 2' 
do art. 31, da lei u. 2.356, de 31 de dezembro ele 1910 (com 
parecer contrario da Commissáo de Finanças); 

2• discussão da proposiçi(o da Camara dos Deputados n. lO, 
do 1912, que autoriza abertura do credito de 248$740, ao Minis
t.erio da Fazenda, ai'im de occorre1' ao pagamento a Soraphim 
Jouqu im da Silva, como roi deprecado pelo Juizo dos Feitos 
cln Saudo Publica (oom parece1• favoravcl da Commissão de 
Finanças). 

Levanta-se a sessiío á 1 hora e 45 minutos, 

FIM DO 1'lmCRfll0 VOLUME 
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