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SESSÕES DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 1892

AlDaro Cavalcanti (O Sr.) -

Discursos: Antonio Daena (O Sr.) -

Discursos:

- sobre a proposição da Camara dos Deputados
apresentando um requerimento. (Sessão de
n. 46 de 1892. (Sessão de 21 de julho.) Pago
18dejulho.) Pago 9.
19.
- sobre a proposição da Gamara dos Deputa- pedindo dispensa de intersticio. (Sessão de
dos, n. 19 de 1892. (Sessão de 21 de j ucho.)
12 de agos to.) Pag'. 181.
Pago 18.
- sobr? o prnjecto do Senado, n. 22 de 1892. Aristides Lobo (O Sr.)- Discursos:
(Sessão de i::5 de j lllhn.) P ag. 32.
- sobre o projocto do Senado, n. 23 de 1892.
- apresentando um pl'oleclo. (Sessão de 28 de
(Sessão de 28 de julbo.) Pags. 65 e 63.
jlllho) Pago 64.
- sobre as emendas da Co,mara dos Deputados
- sobre o pl'ojecto do Senado, n. 23 de 1892.
ao pl'ojacto elo Senado n. 5 de 1892. (Sessã(.
(Sessão de2il rle jlllho.) P~g. 67.
de 3 de ago'to.) Pago 103.
- sobre o projecto 1I0 Senado, n. 10 de 1892.
- sobre o projecto do Senado, n. 10 de 1892.
(Sessão de 2 üe aci0sto.) P"g. 83.
(Sessão de 10 de agosto.) Pago 166.
- sobre as emendas da Camara dos Deputados
ao prOjecLO 1I0 S'Jnado, n. 5 de 1892. (Sessão CalDpos Salles (O Sr.) - Discurso:
de::l de agosto.) Pago 101.
- sobre a propoRição n. 33 de 1892. (Sessão de
- pedindo dispensa de inLersticio. (Sessão de
10 de agosto.) Pago 153.
4 de agosto.) Pag. 114.
Coelho e Cnmpos(O Sr.) - Discurso:
_ ~merico Lobo (O Sr.) - Discursos:
- sobre o projecto elo Senado, n. 28 de 189.2.
(Sessão de 27 de julho.) Pago 27.
- pedindo elispensa de mem bro ela commis~ão
de commercio. (Sessão de 23 ele j·tllho.) Pao24.
o· Cunha .Juoio.' (O Sr.) - Discursos:
-

-

sobl~e o projecto. do Senado, n. 27 de 1892.
- pedinelo dispensa d0. memhro. dit commissão
(Sessao de 27 de julho.) Pago 57.
de finanças. (Sessão de 18 de julho.) Pago 11.
sobre as emendas da Camal'a dos Depu- sobre a proposição da Camara dos Deput~elos ao projecto do Senado, n. 5 de 1892.
tados, n. 29 de 18:12. (Sessões de 5 e 10 lIe
(::Sessão de 3 de agosto.) Pag. 104.
agosto.) Pags. 117 e 158.
sobr_e o projecto do Senado, n. 10 de 1892.
- sobre a votação da proposição n. 26 de
(Sessao de 3 de agosto.) Pago 108.
1892. (Sessão de 6 de agosto.) Pago 129.
sobre a pro[losição n. 29 ele 1892. (Sessão de Declaração:
5 de agosto.) Pago 119.
« V·)tei contra a antorisação concedida ao go-.
sobre a proposição n. 8 de 1891. (Sessão ele 6
verno pitra Celebrar tratado com a Chlna e
de agosto.) Pag. 130.
o Japão, e estabelecer agentes diplomaticos
sobr: o p,'ojecto elo Senaelo, n. 17 ele 1892.
e consulares nesses paizes.-U. do Amaral.»
(Sessao de 6 ele agosto.) Pago 134.
(Sessão de 12 ele ag'osto.) Pag. 181.
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DOIDingos Vicente (O Sr.)- Discut·sos:
apre,entanelo nm requerimento. (Sessão de
23 de julho.) Pago 22.
- sobre um pedido ele informações. (Sessão
de 3D de jlllho.) Pago 75.
-

Elyseu Martins (O Sr.) -

Laper (O Sr.) - Discursos:
_ sobre o projeeto do Senado n. lD de 1892.
(Sessões de 3 e 11 eie agost.o de 18\)2.) pags.
lOS e 175.
_ sobre o projecto do Senado, n. 33 de 1892.
(Sessão de 13 de agosto.) Pago 185.

Discllrsos:

ape'ese ntando um requerimen to. (Sessão de Luiz DeUino (O Sr.) - Discursos:
16 de julho.) Pago 2.
-sobre a proposição da Camara dos Deputados,
- apresentando um parecer. (Sessão de 2j de
n. 19 de 1892. (Sessão de 21 de Julho.) Pago
julho.) Pago 26.
18.
- aprespntando um sllbstitulivo ao projecto
_ sobre O projecto n. lD de 1892. (Sessão de 9
do Senado, n. 22 de 1892. (~essão de 26 de
de agosto.) Pago 151.
julho.) Pago 47.
\
- sobre o projecto do Senado, . 28 de 1892. Mont.eiro de Barros (O Sr.)-Discllrsos :
(Sessão deZ7 de julho.) Pago 6 .
- sobre o projecto n. 10
92. (Sessão de
_ sobre o projecto do senado. n. 22 de 1892.
2 de agosto.) Pago 83
(Sessão de 26 de julho.) Pago 52.
_ sobre o projecto relativo á immigração chi- sobre a proposição •. 3 de 1892. (Sessão
neza.. (Sessões de 1, 2, 3 e ilde agosto.) Pags.
de 8 de agosto.) Pago ' •
78,83, 112 e 179.
EIDendas:
- á proposição da Camara dos Deputados, Officios:
n. 33 dd 1892. apresentadas pelo S'·. Elysen
Do 1!iui.~terio da Agricultm'a, datado de 13 do
lYIartins, aos arts. 14. 12, 15 §§ 10 e 2 0, na 2'
corrente mez, accusando a recepção do em qlle
discussão da proposição. (Sessão de 8 de
o Sellado pede as seguintes informações:
agosto.) Pago 142.
1. o A razão por que não está inaugurado o pri- á proposição n. 33 de 1892, apresentada
meiro trecho da Estrada de Ferro de Campos
pelo Sr. Tavares B:J.stos ao art. 30 . (Sessão
a Carangola, ramal de Santo Eduardo do Cade 8 ele agosto.) Pago 147.
choeiro de Itapemirim, no E:stado do Espirito
- do. ~r. U. ,do Amar~1 ao art._ 16 éla proSanto;
pOS1Çao, na 2' e!tscussao. (Sessao de 8 de
2. o Si a União paga juros desde a inauguração
agosto.) Pago 147.
do sprvico ou si a garantia começa a ser elfe-do Sr. U. do Amual á tabeUa da proposição
cOva qtiando fllllccíonar a via ferrea, e em
n. 33. (Sessão de 1D de agosto.) Pag. 153.
re,sposta remettendo, quanto â primeira, infor- da commissão ele marinha e g'uerra na 3'
maçfio prestac\a p210 engenheiro !iscal Junto
disCtls;ão da proposição n. '2\J de 18)2.
áquella estrada e quanto á segunda, inforPago 15\J.
mando que, de nccordo com o § <~o da clausula
XXXII elo decl'eto n. 10.119 de 1<:> de dezembro
GOIDensoro (O Sr.) - DisCUl'S()S
de 18'S, emquanto durai' a construcção das
obe'as os JIH'OS serio pagos sobre a lmportanCla
- sobre o projecto do Senado, n. 25 de 1892.
qlte s ,mestralmente se verilicar haver sido
(Sessão de 20 ele jltlho ) Pago 15.
empt'eg1c\a segnnc\I: a tabella e~e preços approvalia <(Sessão de ](j de Julho.) Pag. L
- apresentando um projecto U3 lei. (Sessão de I
26 dejulho,) Pago 46.
Do Ministerio da Fazenda, datado de 23 do corren t'J mez. communicando, em reS[lOS ta á.
- fazendo uma conullunicação. (Sessão de 27
reqllisicão cIo Senaelo. de 28 de agosto do anno
de JLllho.) Pago 55.
prtssadó, relattvamente ao numero,. valor, si- sobre o projecto do Senado n. 7 de 1892.
lllaçii0,
reDlla e destlllo dos pr.oprlOs naclO(Sessiio de2\) dejLllho.) Pago 72.
Ilaes existêntes em todo o palz e quaes os
- sobre a proposição n, 33 de 1892. (Sessão
nece%arios ao sel'"iço da União, que para
de 8 de agosto.) Pags. lH e 147.
poder slltisfazer a refel'iela reqnisição, agu~rda
as informações ped'llns :tos eltvers:)s Mtnlste..João Neiva (O Sr.)-Discurso:
rio~, com ,·xcepçiio dos da ,Guel'ra e c\as Rela"õ,'s EJ:t2riore~, que Ja as prestaram.
- sobt·. a amnistia. (Sessão de 11 de ago,to.)
(SessiiO de 25 de jUlho.) Pago 25.
Pago 173.
Do 10 secretario da Camar" dos Dept\tados, da..João lP'ed.·o (O Sr. 10 secretario, )-DLscursos :
tado c\e 25 di) corl'ente. communicando que
aquell a Camar:t adoptoll <o projecto do Senado
- et, ndo uma infornnçiio. (Scssiio de 26 de
COllcellendo licenp ao bach:trel Brnest) R\\dge~
julho.) Pago 46.
da Sil va Ramos e v:te se" ell viado á sancçã
do Sr. Vice-Presidente da Republica. (Ses·
- req:.et'enllo dt,~pensa ele in tersticio. (Sessão
são de 2ô de jetlho.) Pago 45,
de 28 dejulho.) Pago 65.
-
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Do Ministerio do Interior, elatado ele 2i do cor-l Do Ministerio da Fazendet, datado de 30 do
mez finelo, prestando. em re'posta á requirente mez, restituindo, ele orclcm el<l Sr, Vice-I
sição elo Senaelo, ele 8 de junho ultimo, InPresielente ela Republicll, elevidamente so ncformacões reialivrtmente á conveniencia e
cionado, um elo, antographos elo eleceetll pelo
creaç:'(o ele uma Alfanelega em Sant'Anna
qual o Congresso Nacional conceeleu à viuvet
do Livramento. (Sessfio ele 2 de agosto.)
e filhoil do Dl', To bias Barreto c!? Meneze" a
Pago 79.
pens<io annual ele 3:60U"UOO. (Sessão ele 26
de julho.) Pag. 45.
Do lIIinisterio ela Fazenda, datado de 2 do
corrente. devoh'enelo saaccionado um dos
Da junta apuradoret da eleição seuatorietl a que
autogretphos da resoluç<io do Congresso Nase procedea no elia 15 de junho par" um secional, a qual cO:lcede a D. Arlelaide Telles
naelor f,deretl, pelo Eiltaelo elo Parem<i, elalado
Pires, viuva do cetpiLão ela artilharia c~ntonio
de 16 elo conente, l'emettemlo co»))ia a'.1theuTellss Pires, fallecillo em serviço do Estado,
lica cLt respectiva acla. (SesseLo ele 27 ele
o direito á percepção elo soldo integrdl que
julho.) Pago 55.
cabia <Í.ql1elle oUicial, na épocet em que
De Antonio Pinto Nogueira Accioly, ele i3 do
falleceu.
correole, elo Estrtelo elo Ceará, COilllllunicrtnelo
Do lIIinisterio det Justiça, datetelo de 3 do COrq:Je, tendo sido eleito ia vice-presidente
rente, remetlendo cópia do alicio em que o
daquelle estado, a"sllmiu na mesmet elaLet o
jni? seccional do Estado elo Rio Granele do
e,xercicio do l'eferido cargo, dep,lis de lIaver
Norte pelle providencias no sentido rle serem
assignado, perante o respeclivo Conge'esso, o
remunerados os lagares de porteiro, continuos
termo de compromisso. 'Sessão de 28 de
julho.) Pago 63.
•
e oflicial ele justiça do seu juizo, visto não
hlwer quem os queira exercer, por estarem
Do Ministerio da Fazenda, datado de 29 do mez
sujeitos a emolumentos problematicos.
findo, devolvendo, elevidamente scmcciunado,
um de cetda um dos auto,'l:raphos lias resuluDo Sr. Manoel Ernesto ele Campos Porto, de
ções elo Congresso Nacional, rei ativos etO pahoje, olTel'ecsndo petra o archivo elo Senado
gamento ela eliviela ele que é cr",dor Antonio
nm exemplar drt sua obra intitulaela - Aponde Aicant:tret Fouseca G:timarãe~, nrt q1lrttítamentos para a ílistoeia da Republica dos
dade de forneceelor clrts forças expec.licioEstados Unidos do Brazil.
nariets que em i8GB seguÍl'am pa ret Ma tto
Do lo secretario ,b Camarrt dos Dep'ltados, daGrosso; e á concessão db licença. com os
tado ele 4 do corrente, comml1nicrtnelo que
vencimentos elo emprego, ao fiel elo thesou<iquella Camara ["i deyolviclo, devidar:leltte
reiro da Caixa de Amortizetçfio, AnLonio
setnccionaelo. um elo,; alltographos da resoluVianna Gonçalves Fraga.
ção do Congresso Nacionetl, rel<itiva á concesDo Ministerio elo Iuterior, datado de 30 do
são da iO mezes de licenca ao bachard Ermez li nela , restituindo, de ordem elo Sr. Vicenesto Rudge d,t Silva l{amos, prccnrador
Peesirlente ,ela Republica, com a d~villa
seccional lla Republica no Estado de São
sancção. um dos autograpltos da resolução
Paulo.
do Congresso Nacional, mandando reverter
Do iHi n isterio da Ins trucção Publica, Correiog
a D. Adelia Carolina de Oliveira Ennes Bane Telegraphos, dalado de 2 elo corrente, transdeira, repartidamente, a pensfio qlle percebia
mittinclo, de ordem do Sr. Vice-Presidente
D. Carolina Cectlia Campos ele Oliveira.
da Republica, devidamente sanccionado, um
Do mesmo J\1inislerio e de igual data. predos autographo,s da resoluç5:o do Congresso
stando, em satisfação á req uisição elo Senado
Nacional, antorisando o Governo a abrir
de 27 do mesmo mez, as inf'.lrmações relatidesde já o credito supplementetr necessario
vamente ao pedido de elemissão elos cargos de
para occorrer ás despezas com o pagamento
presidente, vice-presidente e membros elo
do allgmento de vencimentos a que teem diConselho de Intendencia l\lllniciprtl, elos cireito os telegraphis tas de i', 2' e 3" classes
dadãos DI', Ubaldino do Amaral Fontoura,
da Repartição Geral dos Telegraphos, de
Dl'. Gil Diniz Goula,·t, tenente-coronel
co nforlUidade com a lei n. 26 de 30 ele dezemEdllardo José de Moraes. Dl'. Manoel b:mtlio
bro cle 1891.
Gomes de Carvalho, Dr. Bonorio G. Paiva,
Do i.\linis\erio da Agl'ic'lltura, Commercio e
Coutinho e Dl'. Nominato José ele Souzrt
Obras Publicas, datado de 4 do corrente, reLima, e ou lrosim a cópirt do oíflcio, com o
mettendo, de ordem do Sr. Presidente da
qual o Dl'. José Felix da Cunha Menezes
Republica, e em soluçãO á requisiçfio cio Se8ubmetteu á approvação do poder compenado, de 23 do mez finclo, cópias dos contratente os contractos celebrados entre o
ctos celebrarlos com o Lloyd Brazileíro, secção
e Conselho de In teadencia e as COlll ::;anhias
de
navegação da Empreza de Obras Publicas
Ferro-Carris do Jardim Botanico' e de
no Brazil, em virtude dos decretos ns. 857 de
S. Chrietovfio. (Sessão de i de agosto.)
13 de out"bl'o de 1890 e 611 de 22 de ontubro
Pago 77.
de i891. (Sessão ele 5 de agosto.) Pago H5.
Do ia secretario da Camara dos Deputados,
Do ia secretal'ío da Camar~ dos Dopntetdos. dadatado de 30 de jlllho ultimo, communicanc\o
tado de 5' do corrente, commnn icando. em re·
que, tendo aquelia Camara adaptado o projecto
Spostlt ao oflicio de 3 deste lllez, que devolve!l
do Senado que altera as disposições elo
0
o autogl'apho do projeclo concedendo amnisar\. 3 da lei n. 85 de 213 de janeiro elo cortia aos detidos e desterrados por força do derente anno. foi elle l'emettido ao Vice-Presicre~o de 12 de,abl'il, e bem a.ssim.a.s emelldall
dente da R'epublica, afim ele o sanccionar.
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daquella Camara ao m~smo projecto, que, em
ses6ão do me~mo db, f0i approvada. a indicação offerecida pelo Senado para o fim de
ser s~parado e con9t.ituir por si s6 resolução
não dependente de saacção a emenda daquella· Camara, relativa á approva~ão dos
actos dü Goverao, constanles dos decretos de
10 e i2 de abrll; e outrosim, que, na mesma
data foram rernettidos á sitncção pl'esideflcial
06 autogTaphos do decreto relativo á amnistia
e ao m~6mo tampo foi enviach\ ao Poder Executivo para fazer p',blicar na fôrma do n. 1
do art. 48 da Constituição da Republica, a
resolu~ão do Congresso Nacional approvando
os actos do Govel·no.
Do mesmo iO se~retario. de igual data, communicando que foi devoh'ido áquella Camara,
devidamente sanccionado, um dos antographos do decreto do Congresso Nacional, que
altera o art. 30 da lei n. 35 de 26 de janeiro
de i8\J2. tS<s;ão de 6 de agosto.) Pago i2il.
Do 1'YIinisterio do laterior, datado de 4 do corrente, informaado. em r-sposta á requisição
do Senado. do 22 de j·tnho ultimo:- que
consta achar-se termiaada a r 'volu~ão ultimame'lle h" vida em Maun Grosso. bem como
a lucta eatre os dous purtidos politicos do
mesmo estado; e bem assim, que, não recebeu comm 'lUicrt~ão de que rt11i >e tenhrtm pmticado act:lS de cruelcLtde e vin!:(aaça, excepio O'~ assassinrtto- do capitão Roberto Muaiz
e do teaeate Gabriel. M:tmede de Araujo e
Silva, occorridos em Cll'cumslancias taes que
não foi p"ssivel obstai-os. (Sessão de 8 de
agusto.) Pago t36.
Do Mini_terio da JU9tiça, datado de 5 do corrente mez, translllitlindo, de ordem do Sr.
Presidente da Repub;ica e com refel'encia a.O
offieio do Senado de 9 do mez flnclo. as ioforma~ões prestadas pelo governo do Pa "aná
acerca da suppressii'l de officios vitalícios de
jus~iça cio mesmo eslado.
Do cidadão Saturnino Nicoláo Cardoso, datado
de 7 do corrente. convidando o Senado pua
!lO dia tO dest.e mez, centenario da proclamação da RepulJlica no occidenle, assi,tir á
co,úmemOl'a ção ci vica que roa lizar-"e·ba no
cemiterio de S. João Baptista em hDmenagem
á me mo ria de Banjamh Constant. ( Sessão
de 9 de agosto). P ag. i48.
Do 10 secretario da Camrtl'[l dos Deputados,
datado de 10 do correa·te. devolvendo o projecto do Senado regulando a decreta~ão do
estarlo de sitio, ao qual aqudla Camara, em
sessão d~ hontem, não pôde dar o seu conspntimento. (Sessão de ti ele aglJsLo.) Pago

i7L
Do Ministerio da Justiça, drttado de 9 do COl'·
reate IDez, devolvelldo. ele ordem do Sr. VicePresidente da R"p"blica, a e.la Gamara
como iniciadora, na fórma lia art. 37 § 1 Uda
Constituição Federal, os autographos da resolução do Congresso Nacional sobre a apo.
sentadoria ele magistrados, á qual o mesmo
senhor negon sanccão pelos motivos declarados na e1;[losi~ãl) que acompanh~l os referidos
autogl'~tphos. (Seguem-se os metivos a que se
1.'efere o otllvio supra.) (Foi ~llv~atjo ~ çom-
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mis~ão rle j'lsti~a e legisla~ão na sessão de
12 de ag,)SLo.) Pago i8U. .
Do SI' secretario da Camarrt dos Deputados
datado de i2 do corrente, communicando qu~
foi devolvido áq'lel1a Camara, d~vidamente
sanccionado, um dos autographos do clecreto
do Congresso Nacional. amnistiando a todos
os cidadiíos detid"s e d~portados POl' força
dos actos do Poder Executivo de tO ei2 de
abril do corrente anno.
Do Ministerio das Rela~ões Exteriores. datado
de 31 de julho deste anno, devolvendo, de
ordem do Sr. Vice-P "esidente da Repn1llica,

devid::l.lnente sanccionullo,

11111

elos autogra-

phos da resoluçãO elo Congresso Nacional, que
approva os ajustes conclllidos n<t Conven~ão
Postal de Vienna, realizrtda em 4 de Julho de
i891 entre est:t RepublIca e o"tros puizes,
( Sessão de i3 de agosto.) P~g. i82.
Do Ministerio da Agricullura. datado de 8 cio
corren te, "ell1etlenr]o, de ordem do Sr. VicePresidente du ltepublica, um dos antographos
da I'esolu~iio rio Congresso N:lciona1, devida.mente sanccionado, r\.'uorisando o govl?rno a

pugar ao padre An'onio Y!al'tllcci o que lhe
for devido por servi~os prestados a favor da
imnligl'.:tção.

Do presidente da ultima Camara. :'bmicipal eleita da capitnl do Estado da Bah;a, datado de
4 do corrente. l'emeHendo cópia da act" ela
apuração geral da elei~ão a que se procedeu
naque'lIe eltado, em 27 de j'lllho ultimo, para
preeuchimento de dnas v'lgas de senador e
tres de deputados ao Congresso Nacioaa1.
(Ses8ão de 15 de agosto.) Pago 286.

Pareceres:
- N. 109 de i8~12. Da commissão de constituicão e
poder"s. sobre a pr~posi\'ão n. 17 ele i89'2. Foi
liuo e a imprimir na sessão de 16 de julho.
Foi approvado em 2a discussão na sessão de
20 e em 3-, para ser submettido i sanccão
presidencial no dia 24 do mesmo mez.
Pag.2.
- N. tiO de i892. Da commissiio de m;crinha e
guerra. Foi lido e a imprimi,· na sessão de
i8 de julho e rejeita'lo em 2- discussão na
de 2i do mesmo mez. Pag. 8.
- N. iH de 1892. Das commissões de marinha
e guerra e rle finail~as. sobre a pr"po"ição
n. i6 de 1892. FOI hdo e a Imprimir na se"são
ele i8 de julho. ~ntrou e,n 2- discussão no
dia 9 de ag-osto . Depois de orar o Sr. Rangel
Pestana, 1'01 rejeitada a proposicão constante
deste parecer. Pag. 8.
- N. H2 de 1892. Parece<' da commissão de
redil.c<;ão 60bre o projecto do Senado n. 20.
Foi a imprimir na sessão de 20 de Í"lho e ap.
provado na de 2t do meslUO UleZ. Pag. iI3.
-N. ti3 de 1892. Da. commissii.o especia1 foI'mulando um projecto sob o n. 28 de 1!:l92.
Foi apresent"do pelo Sr. Elyseu 1'YIartias na.
sessão de 25 de julho e a imprimir no n'iesmo
dia.. I];ntl'ou em 2- discussão [la s"ssão do' dia
27 do mesmo roez e sobr ~ elle faLiaram· os
~r~. Ub'ílolditlQ do Ama.ra!, Rangel pestana,
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ElyseCl Martins. Coelho e Campos e; Ramiro I
nio Baena foi dispensado o in tersticio para
Barc"llos, fican'10 a discussão enc~rrach e
0.3- discussão. Na se.,são do dia 3 do ruesadiada a voLação por fal~a de numero legal.
mo me. Io, approvado em 3a discussão e sub·
Na sessão do Ú.la 2d do mesmo mez, foi rejeimeti ido á sancçii:o presidencial. Pag. 74.
tado o pr3jecto. Pago 26.
_ N. 122 de 1892. Das com missões de finan_ N. 114 de 1892, Da commis.ão de finanças p colonisaçii:o. Foi a tmprimir na sessão
do dia :30 de Julho. Entrou em 2 a discussão
ças, Foi lido e a imprimir na sessão de 26 de
julho. Entroll em 2a digcussão e foi sem dena sessão do dia 2 de agosto. Tomaram parte
bate approvado em 2' discu,são, na sessão de
nes~a discussão os Srô. Amaro Cavalcanti
28 do mesmo me •. A requerimento do Sr.
Eiyseu Martins, Monteiro da Barros e Rallli~
João Pedl'o fni dispensado o intersticio para
1'0 Barcellos, ficando a discussão adiada pela
a. 3a di,clls,ão. FOI appl'ovado e remettido á
hora. l'ía sessão do dia 3 continllou a 2'
sancção presidencial ,na sessão de 30.
dis~ussão ,lo .projecto e ne\la tomaram parte
Pag.46.
os ::>rs. Amerlco Lobo, Laper e Monteil'o de
_ N. 115 de 1892. Das commissões de marinha
Barros, ficando ainda a discus.são adiada
e guel't'a e de finanças, sobre a propnsição
pela hora. Na sessão do dia 4 encerrou-se a
n. 12 cle 1891. Foi a impl'imir na se.s,ãu do
discussão e foi approvado o projecto com uma
dia 26 de julho e rejeitado em 2> discussão na
emenda da cummissão de linanças e colonisaçiio. A 3a discussão teve log'ar no dia 10
do dia 23 do mesmo mez. Pago 46.
do me_mo mez, e nella tomou parte o Sr.
_ N. 116 de 18D2. Da commissão de justiça e
Luiz De!fino, ficando a dis~ussão adiada
legislação sobre o projedo que concede
pela hora. A discussão continuou na sessão
amnistia aos ravoltoso. de Matto Grosôo.
de 10 e nella tomaram pat'te os Srs. UiJaldino
Foi lido e a intpl'imil' na sessão de 27 de judo Amaral e Aristides Lobo, ficando ainda
lho. A r2qlle"imento do Sr. Amaro Cavaladiacla, No dia 11 tomaram parte no debate
canti, en~roll em 2- disclls,ao na ses~ão do
os Srs. Rangel PesLana, Lapel' e Monteiro de
dia 28. Nesta discll<;são o Sl', Aristides Lobo
Barros, ficando este encerrado e adiada a voapresentou um reqnerimell to que foi approtação por falta de numero legal. O projecto
vado depois de orarem os Srs. Amaro Cafoi appro\'ado na sessão de 13 de aO'osto e
valcan~i, Al'istide~ Lobo, Virgílio Dama~io e
remetLldo á Camitra dos Deputados. "O Sr.
Presidente. Ficuu adiada a discussão do proUbaldino do Amaral reme~teu á Mesa nma
jeclo e fOl_rem 'Ltldo ás ~ommidsões de justlça I
declaraçãu de voLo. Pago 74.
N. 123 de 113J2. Da commissão de reclacção.
e leglslaça"1 const'Ll:'Ç~O e ~ ,clere_. nesta
mesma sess~o._Na se.sa) d" dIa 13 de ago"to
FOI approvado r..a sessão de 1 d
O' t
estas. ~ommlssoes apre<entaram SeU parec>r
Pag.75.
e a"us o.
quo fOI a ImprimIr para entrar na ordem dos
l.l'abalhns e a requ21'1mento do Sr. PInheiro
N. 124 de 11392. Da commissã'o de J1lstiça e
Guedes (oi dispens"da a imp"e,ssão em avulso
legiôlaçiio. Entrou em 2 a discilsRão na sessão
para o pr,'jecto entrar em discussão. A 2de 3 cle a~0910. Occuparam a tribuna os
discussão Jicou encerrada e adiada I<. votação
Sl's. Ubaldwo do Amal'al e Gil Goulart que
na sessão do dia 15 de agoslo. Pago 55.
aprtsenlou um requerl1nellto que foi appro_ N 117 do 1892 D
. .
vado. Nessa mesma ,sessão foi approvado o
as commlssoe~ de marlllha
proJecto e remp·ttltio a com missão de finane gll.:rra e de finan.ças. FOI a Imprlmlr na.
ças pHa interpor parecer. Pa" 77.
sessao do dIa 27 de J Il1ho e ap provado em 2. b'
discussão na do dia 29 do lllesmo m~z. Foi
N. 12~ de 1892. Da commlssào de finanças.
approvado e remettido para a Camara dos
O proJecto Jun~o a este parecer foi approvado
Deputados na sessão de 1 de agosto. Pago 55.
e~ 2- dlscussao com a _ em~nda substitutiva
' d 189.1
D
. c d"
oflereclda pela commls,ao, na s,ssão de 4 de
IN • .11 ti _ e
:-'. a com.mlssao . 9 Just.lça e
ago~to. A requerimento do Sr. Amal'o CavaI~eglslaç,a0' FL>! a Iml)~lmlr no dia 27 de JUcanti foi dispensado o intersticio [lal'a a 3 a
discussão do projecto, que foi approvado na
lho:. Na ~essao elo cha 29. der Ols de occupar
a tLlbuna o Sr. Gomensoro, fOI ap)Jrovada a
sessão de 5 e remettido á Camara dos
~menda_da Ca ',TIara ao proJect~ e submetttdo
Deputados. Pag. 97.
a sancçao preSIdenCIal. Pago 03.
-N 11" d 1"92 D
. - d fi
N. 12ô de 1892 .. Da commissão de instrucção
•
.
'I.
e }, .'
a ~oI:lmlssao e nanças.
publica, ao proJecto do Senado n. 53 de 1891.
FC'I a ImplJf;llr no :1t~ 29 de Julh~ e appro~ntrou em 2- discussão na sessão do dia ;) de
v~do em 2 ~ISCU'Sa;o .n~ .SeRSa? de 1 de
avosto, tendo occupado a tribuna o Sr. Vira.i'0sto. Na_ sessaodo dIa 4,lol aPl!lov~d~ em
glllO DamaslO que n.presentou um s'lbs~itutjvo
3. dlscus~ao~ e remettldo a sancça0 preslden.·
e um requerimento. O projecto foi remetti(lo á
clal. Pa". d.
. _
com missão de instrncçào publica. Pago 80.
- N .~20, de }892. Da com;11lssaod~ finan~as. _ N. 127 da 1892. Da. commis.qões de justiça e
~.al a:.~n~l.lI1llr na ~eesao de 30 de .Iu~ho e
legislação e de contas e pod~res, sobre as
'o.
dluvuusao na de 2 de"agosto. ~a. sessao do
emenda- da Camarn. ao projecto n. 2i da
dia 5,fOI appt:.0vado ~m "a. dIscussao e l'emet.'1892. Foi lido na sessão de 2 de agosto e a
ttdo a sancçao preSIdenCIal. Pago 74,
requerimen to do Sr. A.ma 1'0 C~ valca nti dis.::.. N. 121 de 1892. D<L commissiio de finanças.
pensada a impressão em avulso. Na sessão de
Foi a imprimir na se,são de 30 de julho. Na
3 do meSnt'l mez entrou em discussão. lmica o
, . ·sessão do dia 2 de agos~o foi ap provacl0 em
~arecer das comm lSsões e a8 emendas da

1_

•

u

•

2' di5CU>são. f. requerilUalltl) do Sr, A!lto.

f,,;alllllora.•. TpmíJ,fi\m par~~ . no, d~bi\~L oS

16

INDICE

Srs. Amaro Cavalcauti, Aristides Lobo e
Theodoreto So:1\o, fic'tndo enc'rraela a di.cussão. São appnvadas as emendas da Camara e 'devolvido o project) com ella~ à
Camara dos Deputado~, Foi sanccionado pelo
Sr. Presidente da Repuolica no dia 5 de
agosto. Pago 81.
- N. 128 de 189.2. Da cornmisqão de marinha e
guerrol, sobre a prop3sição n. 29 de 1892.
l!;n trou em 2' disc'ls3ão na sessão ele 5 de
a::i03to, tomando part.e n~ d .. bate Oq Sl',: Virgilio D.tma~io, Cunha Junior, Ro~a Junior,
Virgilio Damasio, Amcrico Lobo, Ramiro
Barcellos e Rosa Junior, Ilcando a discnssão
encerradn. e aeliada a votação por falta ele
numero legaL Na sessão elo dia 6 o S1'. Presidente ao annuncial' a votação da Pl'oposiçib,
o Sr. Cunha JUllior p3diLl a palaVl'n. para
encaminhar a votação e ém seguida foi ella
approvada para. passar a 3' discussão. 1<:n trou
em 3 a discussão no dia 10 de agosto. Neste
debate
tomaram parte os Srs. Rangel
Pestana e Cunha Junior que apresentou uma
emenda, que foi em seguida approvada com
a prorosição, que assim emendada foi clevolvida á C.lillara dos Dep ltados. Pago 99.
- N. 129de 1892. Das com missões de marinha
e guerra e de finanças sobre o requerimento
do alferes honorario do exercito Fortunato
de Faria Gurgel. E:ste p'l.l'ecer foi approvado
em discussão unica na sessão ele 5 d. agoS'o.
Pago 99.
- N. 130 de 1892. Da commissão de redacção.
Foi approvado na sessão de 4 de agosto e
remeLtido á Camara dos Deputados. Pago 11.2.
-

N. 131 de 1892. Da commissão de l:nancas
sobre o projecto do Senado u. 17 de 18')1. Foi
a imprimir na. s~ssão de 4 de a.zosto. Na
sessão de 6 do mesmo mez en trou ém 2' discu%ão, req Ilerendo o Sr. Ramlro Barcellos
para que elle fosse remetlido novamente á
respecüva commissão. Sobre o requerimen&o
fallou o Sr. Americo Lobo que apresentou
outro para que o pt'Ojecto voltasse á commissão para ella dal' p<l.recer. Ambos os re·
querimentos fo,'am approvaelos e o projecto
foi remettido. á commls.,ão ele finanças, ficando a discussão adiada. Pago ii3.

canela encerrada a discus.são. E' approvada a
propos i ção e aelop tada para ser s ubmettida á
sancção. Pag 115.
- N. 133 ele 1892. Da commi'são de marinha e
guerra, sobl'e o projecto que crêa uma escola
ele machinistas no Pará. Na se.,são de 5 de
agosto a requerimento do Sr. Antonio Baena
foi dispensacla n. impressão em avulso para
entrar em discussão na sessão seg-uin&e. Na
sessão de 6 sobre este projecto fallae'am os
Srs, Ramiro Barcellos, Rosa Junior, Americo
Looo, Pre.,lclente eU, do AmaraL Encerrada
a discu.ssão, foi rejeltaela a emenela ela Camara
ao projecto e l1l discussão e devolvido este á
mesma CamJ.ra. Pa:~·. 116.
. - N, 1:34 de 1892. Da com missão de redacção.
Foi approvado na sessão de 6 de agosto.
Pag. 1.27.
- N. 135 de 1892. Das com missões de colonisação e tle finanças Redacção para a 3'
discussão) sobre o projecto relativo á immigração chineza.- Pag', 129.
- N. 13& de 1892. Das com missões de justiça
e legislação e ele llnanças sobre o req uerimen tf) de J ulião Aurelio dos Santos. O pa
recer foi approvado na sessão de lide agosto.
Pag.149.
- N. 137 de 1892. Da commissão de justiça e
legislação. Esta commissão apresentou um
pl'oject,o a este parece", sob n. 33. Este projecto
foi approvado em 2' discussão na sessão dG 12
ele agosto e a requerimento do Sr. Antonio
Baena foi dispensado o intersticio para a
3' discussão. i';l;t .sessão elf) dia 13 entroll em
3' discussão. F'allaram os Srs. U. do Ama.ral e Lape,· que 3.presentou um requeriment,?
pedindo para que fosse ouvido o governo
sobre este pl'ojecto. E' approvado o requerimento. Pago 152.
- N. 138 de 1892. Da commissão de redacção.
Foi app"ovado na sessão de ii de agosto.
Pag. 17i.
- N. 130 ele 1892. Das com missões de legislação
e justiça e constituição e poderes sobre o pt'O.iecto u. 23 ele L892 (revoltosos de Mat&o Grosso).
Foi lido na sessiio elo dia 13 de ago~to. A re·
querimento elo Sr. Pinheiro Gueeles foi dispensMla a impressão em aVlllso para entrar em
discussão na sessão seguinte. Foi encet'rada
a 2a cliscuss:io na sess<l.o do dia. 15 e :tdiada
a yotação pOl' falta de numero legal. Pago
182.
- N. 140 de 1892. Da commissào de redacção. Foi lido na sessão de 15 de de gosto.
. Pago 187.
-- N. IH de 1892. Da commissão de finanças,
sobre a proposição n. 35 de 1892 (orçamento
do l\Iíni:nel"io d:ts Relações Exteriores). Foi
lido na sessão de 15 de agos&o. Pag .. 187.

-- N. 132 de 1892. Das commissões reunidits de
justiça e legislação e de fin<l.nças sobre a
proposição n. 33 de 1892. Entrou em 2a discussão na sessão do LI ia 8 de agosto. Oraram
os Srs. Elys2u Martins, que apresentou
emendas, U. do Amaral, Gomensoro, Tavares
Bas&os que apresentou emenda, Gomensoro e
U. do Amaral que apresentou emenda. Em
seguida ficou encerrada a discussão e adiada
a votação por falta de numero leg~l. Na.
sessão cio dia 9, os Srs. Tavares Bastos,
Elyseu Mar&ins e U. do Amaral retiraram as
emendas que tinham apl'esentado na sessão
antarior e foi appt'ovada a proposição. A requerimento do Sr. Gomensoro foi dispensado lPir:,beiro Guedes (O Sr.)- Discursos:
o interstício pal'a a 3a discussão da pl'OpO- soore a amnistia. (Sessão de 8 de agosto.)
sição. Na sessão do dia 10 tomaram a palaPago 136.
vra sobre esta proposição 08 Sl·S. U. do
- sob,'e o parecer no 139 de i892. (Sessão de i3
Amaral, qne apresentou emendas, Campos
.Salles; U. do Amarll.l 6 Rau~el Pestana, n· I
de agoS1io.) Pag, 18J·
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Presidente (O Sr. Prlldeate ele Moraes) Dis- Proposições:
CUI'SOS:
- N. 21 de (8)2 d~ Camarl1. dos Deputados.
_ sobre a Qrd~m do dia. (Sessão de 22 de ju(Lida na s?s'<'o de 2l de julho e remettida á
lho,) Pago 21.
commISS"r) de fi n~n~as.) P"g. 17.
_ ml1.ndando desanoju O Sr. senl1.l!or Gil
- N. 22 de 1832 d~, Camar.> dos Deput:tdos. (Lida
Goulart. (Sessão de 23 elejulho.) Pago 4~.
no eKpediente ela s?,~são de 21 de julho e re~ nomeando um membro para a commissiio
metticla ús commissões ele marinha e guerra.
ele justiça e 1eglslação, (Sessão de 27 ele
e de f,nanças. Pag. 17.
julho). Pag, 55, .
- N. 23 (h 1892. (Foi lida no expejiente da
- fazendo uma exposição sobre o projecto do
s?s<âo de 25 de julho e remettida ti. comlUissão
Senado, n. 27 de 1892. (Sessão de27 dejulho.)
de finanças.) Pago 25.
Pago 58.
- N. 24 de 1892. (Lida e enviada ás commissões
- sobre uma petição de Ab~l Diederichs. (S~s
de justip e legislação na sessão do dia 26
são ele 25 ele julho.) Pago 6L
de jldho.) Pago 45.
- sobre um requerimento do Sr. Aristides
- N. 25 da 1892. (Lida e remettida ti. commissâo
Lobo. (~e33ão de 23 de ju:ho.) Pago 7v.
de finança" na ';'8são ele 23 d? julho.) Pago
45.
- sobre a o:dem do dia. (Selsã) de 1 de ngo.sto.)
Pago 77.
- N. 26 de 18J2. (I!:tlviael; á commissão de fi.
- fJzendo uma consu}tl1.. (S~ssão de 1 de
nanças no dia 27 de j'.tlho.) Pago 54.
agosto.) Pago 73.
- N. 27 de 1892. (Enviada ã corrirnissiio d~ finançaS no dia 27 de jull1o.) Pago 5(,
- sobre as emendas da Gam~ra dos D,putaelos
ao projecto do Se 1ado, n. 5 de t832. (Sessão
- N. 23 de i8J2. (Remettida II commissii:o de jusde 3 de agosto.) Pag. 104.
tiÇ'l e leglslaçiio na sessiio de 27 de jullLO.)
Pago ;')4.
- sohre um~ questão de ordem. (SessãJ de 6
de agosto.) Pago 132.
- N. 2) de 18')2. (B~n\'Índ;l Ú. commissão d·~ ma- sobre a ordem do dia. (Sesdo de 15 de
rinha e guerra na sessiio de 27 de jJlho.)
Pago G('
agosto.) Png. 137.
- N. 3} de 1892. (Enviada á cornmissâo d, ma.
Projectos:
rinha e gllerrJ. na ses8ão de 30 de julho.)
Pag.73.
-'- N. 23 de 1892. Apresetltado pelos Srs. Sal.
danha Marinho e outros na s3ssão de 20 ele
- N. 31 da 18JZ. (Enviada fi commissio de majulho. Pago 12.
rinlla e gllereél. na ses~ão de 30 d~ julho.)
Pag.73.
- N. 26 de 1892. Apresentado p3los Srs. Amaro
Cavalcanti e 011 tros na sessão de 20 de julho.
- N. 32 d~ 18·~2. (Enviada ti. commis'ão de ma.
Pag.12,
rinha e guerra n:l. se8sâo de 1 de ago,to.)
Pag.76.
- N. 27 de 189.2 (mandando reform ar 05 c~ 1cuIas referentes ás uposentuilorias do eX-se- N. 33 de 18)2. (Enviada ás commissõe.~ de
cretario e H,sllb-secl'eturio da Faculdade de
iastiça e legislação e de Jlnanças na sessão de
Medicina da Bahia). Apresentado pelos Srs.
:J ele agosto.) Pag. 93.
Virgilio Damasio e outl'OS na sessão de 23 de
- 1:\. 34 de 18);? (Endada á com missão de ft.
julho e foi a imprimir para entraI' n« ordem
nanças na sessio de 9 ele "gosto,) Pago 148.
dos trabalhos na sessão de25dejulho.Pag.23.
- N. 35 de 18:12 (orçamento de Ministerio d8"
- N. 28 de 1892. Apresentado pelo Sr. Elysm
RelaçMs Exteriores p~n o e"ercicio de 189:3.)
Martins sobre a creação de um iJatlco emlssor.
(Foi remettido á commi%ão de fttlanças na
Apresentado na sessão de 23 dejulho. Pago 26.
s(,s,sio ile 13 de ag·osto.) P"g. 18L
- N. 2;) de 1892 (indemnização ao Estado do
M~ranhâo). Apres~ntado na sessão do dia 26
dejulho pelos Srs. Gornensoro e outros. Pago 4tl. RaUliro Barcellos (O Sl'.)-Discarsos :
- N. 30 de 1892. Apresentado pelas commissões .
- sob,'e o pl'ojeJt·) do Senndo, n. 22 de 1892.
~le rnad~ha e guerra e de finanças. n. 117,
(Sessã'J de 25 ne julho.) Pago 44.
::L pago 50.
- sClbl"e o projecto do Senado, n. 28 de 18n.
- N. 31 de 1892. Apres,ntado pelos Srs. Amaro
(Sessão de 27 de julho.) Pago 62.
Cavalcant,j e outros na sessão de 28 de julho.
Pago 65.
- sob~e a proposição n. 83 de 1891. (Sessão de
de agosto.) Pago 78.
- N. 32 de 1892. D~ commissão de fazenda e
legislaçii.o. (Sessão de 10 de agosto.) Pago 152
- a]1r?sentaudo um requerimento. (Sessão de
ele él.gosto.) Pago 78.
- N. 33de 1892. Apr~sentado pé10Q Srs. Tavare~
Bastos e o utros na sessão de 10 de agos to.
- sobre o projecto do Senado, n. iO de 18)2.
Pu;. 152.
(Sessão de 2 de agosto.) Pag. 91.
- N.
de 1892. Ap"esentado pelo SI'. Saldanha
-sobre a P"oposição, n. 2;) de 1812. (Sessão de
Marinho na sessào de 10 de agosto. Pag, 15·?
5 de agosto.) Pago 121.
Senado-2
Vol. In
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sob1'2 :1 proposiçãa, n. 8 de 1891. (Se~são de
Ô ele ag05Lo.) 1':1;. 130.

-

so!)"e o proFcto do Sen8elJ, 11. 17 de 1892.
(Ses5i\o el~ G de agosto) Pago 133.

n.angel Pestana (O Sr.)-Disêllrsos ;
-

'(I!.lre o lWnj~é\J do Senado, n. 23
(Se,siio lk :27 d~ julLo.) Pago 61.

d~ 13J2.

'-S~1Jre a [n'oposição n. 13 d2 18n. (Sess'Jes de
-

9 e 10 üe agoiL0.) Pags. H9 e 1;;:;.
sobr'e Do pra]J,)siç:io n. 2J ele 18n. (Sesô:lo lle

10deaf{osto.) Pago 1;;8.
.- sobre o pl'c.Jecto da Sénado. n. n tle 18)2
(8essão lie 11 de ago.5~o.) Pago 17;J.

Representação:
Dos oHlciaes e am,'llHense5 do .-\.rchivo P"'.llico
Nac,iolla1. pedl<1d) qlle se as vencimentos ,sejam e'lllipartJ.ll,.. 'i aos dos lOs ofliciaes e arl1aJlUeilSeS d:l Bibliotllec I. :'iiacional. Fci e'lviada li cOlurrüssn.:) üe linanças na sessã,) ele

L:3 de agos ~'). P'-l1j. 186.

lflequerÍlnentos:
Do alferes honorar'io do e:>::ercilo Fort'ln:lto ,le
Faria GUI'geL pedind) ref0rmlL com sold.l
proporcional ao tempa ele seU5 saniços.
Foi lido e erni.ldo :i5 commiFões ele m"r'i!lha
c guet'l'a. e de tit1::l.nt;J.,:::, n~ se:3sio de :.::G de
Jlllho. Pag·. 45.
Do Illonsenllor Fral1cisco Martins llo ;llon~~,
viprio ca1Jedo da pai'ochi:, de S. Jo'-:;o B,':'
ptista. da. LJ.g)J.~ dcsu. cJ.pital. pslil1iJo. peLls
razões que alle:;a. '1ne lhe s1ja ra,~it:liela a
rlnantia l~e 7:03!'350D de direitos 'I\te pog:)U
pelos volllmes c,Jt1tendo um or,,:io, viado de
Manchestu, no vapor Lo Pl.l·t Z: pam a lU:\triz da reCenda pii.roehi:r: e bellla~~ir,', que
seja an~on5ada despach'J livre de direico,
p"ra. cinco (lltare~ e l'e;;pecrivos pel't~nce.;::,
proccde!l\e~ de ;11 lln ich, c )nsigilados 'lmesma
J1\;'\L!.'iz. Enviado i cOlnnús.s:l.o de fin~n
ça.s, llll. s~sslo de t3 de ago'5to. Pn.~. 123.
Do bedel e inspector2s lb alumaos elo GV:1masio
Na.ciollal, p~jindo ::t:lg!11e.lto de sell~ venc:'men:os.
Dos empregado, da S"Tetai'i:t da Inspecloria
Ger'al de Hyt':ielle. pec!tnd:) que os seus ven·
cime!l!csseJ lmtbradJsna proporç,io de40 010'

En viaclo

;i

C;)ll111I

ís~n.o de linalH~:lS

sito de ô de agosto. Pag, 128.

na. ses·

.,

De Francisc'J Gonçalves lIa Siqueil'::r. solicitando a attençãu do Senado para o Se\l pro.Ieda de um:. nava capital que se pr,)pJ3 editie,u'. F(li eavi,J.e[o á commi~siia de obras
p~blic:rs, na SEssà'J de 12 de agosto. Pag, 'lS2.
«Requeiro que, por intermedio da Mes:> ,lo Se·
naelo, se solicite elo E:>::m. Sr'. Vice-Presidente
ela Repllulica a seguinte informação;
Qnal a importancia em lllo~da-pap21 dos j'lros
- onro, proveniente do emprestimo interJ10
8rnittido em virtade elo elecreto n. 823 A de
G ele outubro de 1890.
Sala elas sessões, 16 ele julh~ ele 13n,- Ely,,:cIL

llI"rti I!S.»

Apreôentado o apP"ovada sem debate, na ses,.;,io ela dia 'l:J lle j~lho. Pago :3.
"Reqaeiro que a ~les:l. elo Senada requisita ,lo
governl1. [Jor i,1ter:n~elio da ~lini~tel'io ela
F.tZ2nda, C0111 ,1 pli?mento nec.es'3:lrio á boa.
elabor.:l.çi:) d::1.s leis do orçalnento, o seguinte:
1. 0 n.emes.31. cl05 qll~clr:)s r~L:ttiv()s Ú, renl.l~
acl ;an,~ira, nos termos e na fÓl'ma elo mell
l'2q:lel'imento antedor, de:25 clejtllho ele 1891;
2.0 Idem dn..~ eX)l'Jsi(:ões de! 1110tiu')s e cl cumento..;
que s~rvircl.ln de basa aos llitfel'en tes creditas
ab2l'tos pelo P,\del' l':xectltivo. cI111'al1t3 o e:>::el'~
cicio cOl'rent:?, rist) nü'.D tal'em vindo c~m a
tabe!la .-\. c1as propostas d,) orç:>lllentO receiltelU3nte apresentallo peb govel'no;
:3. 0 Informaçã.o e e:5c]al'ecinF.H\~OS ace.. c~l. ela
e'(2Cllçi.'io dos arts. ;)1) a ;j[) das tlisp0'3ições
, \ l'aasitoria'3 d.t Con~tit'.lição, aJilu de

SZl?Hl

aJnpL1.das as medidas c·)nvenientes.
8"h elas S2,SÕ'S, 1~ ele jnlho eL, 1S)2.- AmcP'(j
Cllcalc~l1ti. » Ap~'e,entaelo e apprJvaelo sem
cl2'pte n:, sess5:o de l~ de jnlh'J. Pago 11.
( R2(lUeir) tl:J2. pOt' in te 1'111 ecli o da. :\Iesa~ se pe~'"
ao :\Iinis~er'io ll" _\gricnltu,'a cópia do contrael) fei;o C,)Jll il Empreza ele Obras Publicas
pa!'\l viagens a "ap~" elas linh'ls do Nada e
~llllh n,pulJlica a qae C 'J!Jrigado o Lloy<.!
Drazileit'o.
S.da (hs sessõe,5, 23 de julho e\2 18,12.- DJ'Hingos Vicente.)} Foi <l.l-,provado na S3SSi:l0 cL~
24 ele Julho. Pago 24.

se pet;a. ao gov2'rno, p.:-lo l\lini~ ..
ter!:) dJ lntel'iol', qne intll!'me .Pln que data.
fOl'am exoneI':celos ela lntenclencra Municipal,
de3ta cidade, Uhr1elino elo _\mar:,l e os intendente, com eUa nomeados; cúpia do ornciJ li,)
pr8si,-1~nte d:1. lTI?Sll1:1 [tlt~nclenc.ia., D~·. José
Fel i:>:: , e:ll 26cle agosto ele 18~J, pedindo app"o'{:leão elos con;racU's com as corr,p:l.nhi"s rl)
J,<l'Lli:ll BOlani~o c S. Chri,t)v5:o.
S:ch lI" sess0e-, :25 de jlllh~ ele 18J2.- U,J_11dino d.) Amem.d." Foi lido na s3'lsã J ele 2,) de
j'tlh0 e a requerimento do S,'. 8alllanlro. :\1:\ri,Jl10 f)i j1rorogadil a hora elo e:>:: [Jzelien te.
S. [<;L tomou purte no d·b:Jtô de de l'equel'iIn~l1t·J.. sent.l'J elb efl.1 se,jllillrL ;).ppruvac1o .
((

Re1~leiro qU:3

Pag'o 32.
« RC1ae'l'o q',le s )bl'2 o pl'ajacto e'11 di,sCllS s5:,)
sejan1 O'lYHL1S a~ conllnissàes rellnidac; lle
constituiç:'lo e poderes e legislação e jnstiça.

Salo. d:cs ses5ões, 28 ele jnlho ele 1892.- .-I1·istides Lobo.» Foi 3presen~ad,) 11a ses,ào de :?3
de julho. Pos~o em discu~,iio, fui approva.do
nessa mesma ses5iio, Pago, 67.
.
«Re'lneiro que sobre o pr'Cojecto n. 24 de 1882'
l'elativo a terrenos de marinhas, saj~, ouvida
a colllm ssão d,! fi nanç:l.." S2'11 prejnizo lia ;2a
discussão.
Sal, e1:J.s sessões, 3 ele agosto de 18n.- Gil Gnular;.»Foi approvado na sessão d,3 rle ilgoStO.
Pago t08.
"Re~ueiro que o projecto elll.discl:Ss5:o volte á
c-Jll1mis ;iio da instrtl'~ção public:l, com o snb-
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1;)

sr.itnt.ivo or<t por mim offe.recido, afim de que
- apresen taI:do um projecto, (Sessão lle :3 de
sobre o mesmo forml!le parecer,
agosto.) Pago 99.
Sal<t d<ts sessões, :) de agosto ele 189'2,- Vil'Uilio
- sobre a organisação policiaL (:"e,são ele 8 de
D"llla.<io.ll Foi <tpprovado na sessão de;) de
agosto. ) Pago 145.
ag~sto. P<tg, 127.
« ReqneiL'o que o projecto sej:t remeltielo nova- Tclegrannll3S:
ment.e :, res[l2div<t commissão, sendo aeli<td<t a
sna discussil.:> até que sej~\ decidido na CaExpedido ele Pelotas, assim concebido: « P1'Cm<tra o pl'ojec:o similar sobre o alfandegasidenta do Senado, Rio - Est.\ <J.ssoei:telo
men:o da mesa de rendas do Livramento,
::\companha pedido Associação Coullnel'c'ial
Rio Grande, contra pagamento direitos ouro
Sab tl<t<; sessCies, 6 ele agost'J ele 180'2.- ReJe em issã.o apJlice,;;. A ~$(Jcill.ção Commercial
'111 ira Bal'cellos.»
<le Pelotas, 15 de julho de 1892.- Urbano
" Reqneiro qne o projecto em discussiio volte 6.
,)fcG)·tins G,wcia, presidente.- AntonlO Amecon:lll1isslo p:tl'" fal1.r sobi'e a constituciona"i))), secretario. " (Sessão de 18 de julho.)
lidade e valilbde do decreto de 17 de Outubl'O
Pago 8,
'de 1:~'JI. e sobre <t conveniencia do alvitre
enu:~ci<tdo no relatorio do ministro da faDa Mesa ela Camara do Estado de Goya.z .
• zenda á p<tg. 1f2,
da.taelo da 19 do corrent,>, c:>ncebido nos seguintes terlnos :
S<tla das sessões, G ele <tgosto de 1832. - Al11el'i,'o
Lobo. >l Fora m a pprovados na sessii:> de 8 de
,( Ao presideata do Sena'lo - Rio - A Uesa
agosto. Pags. 133 e 135,
ela. Ca.Ulara d~ estado COI:1l11UnicJ-vos qne o
primeiro vice-presidente. t2nenle-coronel An« HequereI'10S que na act:t da sessão de hojz se
tonio .José Caiado, preston hoja compromisso
consigne um voto de pezar pelo passamento
perante a Camara no re"peetivo cargo e étSelo eminenr.e brazileiro Luiz Antonio Barb:>sa
sumill em aeto contin'lOlo governo do estaelo.de .1I1ll eÍLla, senelo isso communicado ao
.Iocoqvim Fel"1wnaes d~ Ca,'valho.- JO.'é .[,,Senado elo Estado clrt Bahia, do i'Jual foi
eintho d~ Almeicb.- JerOl1!)IllJ d~ SOIk~lt
honra e ornamento o illustre finado.
Jlol'aes. ))
Sab elas sessões do Senado, 11 de ag-osto
de
c
1802,- Vi"[Jillo D:zmasio.- .'l1'istidcs LobJ.Ollt"o do vice-preõidente (10 mesmo estaLlo,
SaldanhaJlal"Ínho.» Approyado na sessão de
datado de 18 do mesmo I,lez, concebido noi
11 de agosto. Pag. 173.
seguintes tel'mos:
« Re'1ueiro que seja adiada a discmsão do pro" Ao presidente do Seuado - Commun ico-vos
Jecto n. 33, p~\l'a ser sobre elle ouvido o goque, havendo prestado haja perante a C::tverrlO.-Lc'pe,·,,, Foi app,'ovado na. sessão de 13
mara elos Deputados compl'omisso do cargo
ele agost.o, Pag, 185.
de primeir:> vice-presidente elo estado, assumi
logo o govel'no, colloc<tndo-me aqcti ás vossas
ordens.AntoniJ José C.. üdo, 1° vice-preRosa Junior ( O Sr. ) - Discursos:
sidente. (Sessão ela 20 ele julho.) Pago LI.
- sobre a proposição n. 2d de 1892. (Sessão ele
Expedido (\::t Victori:l., Estado do Espirito
;) de agosto.) Pa gs. 11i e 121.
~anto, em 8 do corrente, asaim concebido:
- sobre a prop:>sição TI. 8 de '1891. (Sess:"io de
Exms.
Srs. presidente e mambros d<\ llesa elo
6 de ago~to. ) Pago 130,
Senado - Rio.
Tenho a honra de communicar a VV. Exs. qu<,
Saldanha lUarinho (O SI'. ) - Diselll'sos :
na qual idade ele to vice-presidente elei to,
aôsumi ne,t" data a administração do estaelo,
- sobre. o projecto elo Senado, n. 25 de 1892,
pOl' m'o. tel' passado o respectivo presidente
(Sessão de 20 de julho. ) Pag. 15.
1)1'. Moniz Freire.- Dl'. Graei"no Neves, 1°
- sobra um requeri menta do Sr. U. do Amaral.
\ice-presidente elo est,do." (Sessão de 10
(Sessão de 25 de julho. ) Pag, 32.
de agosto.) Pag. 152.
- sobre o projecto sanecionado amnistiando
Expedido do Recifz, Eitado .de Pernambuco,
os reyol Losos de 10 e '12 de abril. (Sessão de
em 13 do corren te mez, assim conceb1do:
6 de agosto.) Pago 12;).
« Secretario do Senado Federal - Rio,
- sobre um requerimento do Sr. Virgilio Damasio. (Sessão de '11 de agost.o.) Pago 1i3.
Nunca força federal neste estA.do esteve
tio retirada da politica, Nenhuma interSubstituth'o:
venção tem nella, que faça Sena.do, Camara,
imprensa e governo crer no que disse depuAo p,'ojecto do Senado n. 53 de 1891. Apresentado André Cavalcanti. Seria politico si
tado pelo SI', Virgilio Damasio. (Sessão de
dictadnra perdurasse desde o inicio da Re5 de agosto.) Pag, 124.
publica na nossa patria até que os politicos
se convencessem eleUa. Força Federal ai'Jui,
depois 'lue a"sumí commando, tem compreTavares Bastos ( O Sr. ) - Discur~os :
bendido sell~ devel'es, vos aíianço.- Roberto
- sobre o pl'ojeGto do Senado, n. 25 de 1892.
F'erreil'a" general.. (Sessão de 15 de ago~to.)
( Sesõâo de 20 de Julho. ) Pago 14.
Pago 186.
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Theodoret.o Sout.o (O Sr.) - DisCU1'SO:

-

sobre as emendcts da Camar:l do_ Dep'ltados
ao projecto do Senado. n. 5 de 1:392. (Sessão
de:.J de agosto.) Pago 104.

Ubaldino do Amaral (O Sr.)- Discursos:

-

c1Jillistas !lO Pctrá. (Sessão de 6 de ctgosto.)
Pago 132.
- so bt'e a proposiç5:o n. 33 de 18(\2. (Sessões de
8 e 10 de agosto.) Pags. 142,147,152 e 155,
- sobre o projecto n. 10 de 1892. (5essão Lle
10 de agosto.) Pag'. 159.
- sobre o projecto do Senado, n. 3:} de 1832.
(Sessão de 13 de agosto.) Pago 183.

apL'esentando um requerimento. (Sessão de
25 de julbo.}Pa3"' 27.
sobre o projecto do Senado, n. 22 de 1892. Virgilio Damasio (O Sr.)-Discurso :
(Sessão de 26 de Jttlho. Pag. 41.
- sobre o projecto do Senado, n. 27 de 1892.
so1Jre o pt'ojecto do Senado, n. 27 de 1892.
(Sessão de 27 deju1ho.) Pago 57.
(Sessão de 21 dej'dho.) Pago 57.
- sobre o projecto do Senado, n. 23de 18'J2.
soure o pl'ojecLo d,) Senado. n. 28 de 1892.
(Sessão de 28 de julho.) Pago 69.
(Sessão de 21 dejulho.) Pago 6J.
- sobre a proposição n. 29 de 1892. (Sessão de
fazendo, um t'equeeimento. (Sessão de 1 de
5 de agosto. ) Pags. 116 e 118.
agosto.) Pago 77.
- sobre o projecto do Senado, n. 53 de 1892.
sO!)l'e o projecto do Senado, li. 24 de 1892.
(Sessão de 5 de agosto.) Pago 123.
(Seõgão de 3 de agosto.) Pago 107.
- apt'esentando um requerimento. (Sessiio de
sobee o projeeto creanlo Ullla escola de ma11 de agosto.) Pago 172.
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FEDERAL
•
SBIDin~a sBssão aa Drimoira Io~islatnra ao Conarnsso Nacional
--~~··•:::;;;;;;;:;·o~o---

48a sessão em 16 de inlho de 1892

a Caraú~·olll, mmal ele Santo Edu:1rdo do C:J.·
choeiro ue It:J.pemerim, no est:J.do do Espírito
Santo ; .
.
P1•osidancia do Sr. Joii.o Ped1·o (1° sccl'Ctario)
2." si :J. União paga. ,iuros desde a inaugu·
do serviço ou si :J. garantia. começa a.
mção
SU!\Il\!ARio~chnmntlll-Lel tn t•n. cln. nc tn.- Exl·J~DII'::-i''rJ·:
- Pn.rccer- Discurso e requorill!onto do Sl'. Blysou ser ell'eotiva quanrlo funccionttl' :1 via ferre:1,e
.l\!nrUns- Approvncilo tln :tet:L-:- Appt•ovnc;ãn 1l o l'o.- em respostllremettendo,qullnto :i. primeira,in·
qnm•itnen~o do Sr. ElyMu, l\Iartm~-:Onog~l no DIA- tbrmnç'Ílo pt:estlldtt pelo engenheiro fisc:J.J junto .
ApJ!rovoção dns ~m;mdns IL prop~HHÇtLO n. h3-.\ppt•o ..
vncao Uns pronosJcucs ns. 4, J~, H. H u 20 o dos úquella estrad:1 o q u:J.nto :i. segunda inforflrojoctos ns. 23, 20 o 24-0rdolll dtl 1li:t p!l.ra i ""i do m:J.ndo que, de nccot•do com o § 1" dt1 clausula
eonontc,
XXXII do elecreto n. IOJl9 de 15 de dezembro
de 1888. emqtmnto durar :J. construcç'Ílo d:J.s
Ao meio dia compat•ecem 24 St•s. senadores, obms os juros serão pagos sobre a import:J.ncia
a saber: João Pedro, Antonio Baemt, Thomaz que semestmlmente se veriftc:J.r !l:J.ver sido
Cruz, Francisco Machado, Souza Coelho, .Toa· empregada., segunelo :1 mbella de preços apquim Sarmento, Cun!Jn, .Tunior, Gomcnsoro, provad:t.-A quem fez tt rcquesição,devolElyseu M:trtins, Oliveira Gaivão, Messi:ts de vcmlo depois :i. secrot:J.ri:L do Senado; ·
'
Gusmão, T:wares Bastos, Ros[l .Junior, Coelho
e Campos, Monteiro de B:trt•os, Sald:tnha Ma- Qunrent:t e tres Mttllcnticus d11 eleição sena·
rinho, Joaquim Felicio, Americo Lobo, Cn.m- torial n. que se procedeu no estarlo de Minn.s
pos S:J.lles, Silv:J. Canedo, Pamnhos, Generoso Geracs, nas secções nnicas do Prat:J., S. Seb:ts·
tião 1lo Rio Preto, de Campo Formoso (Ube·
Marques, Raulino Horn o Lui~ Dr.lfino.
mim), de Sete Lag<~tl~, 1lo S11ni/Amm dos Fer·
Abre-se a sessão.
r·os, ilo C:dagunzes, do Cor·rcgo d'Antas, de
E' lida e post:J. em discussão, a qual é sem Varginhn. (Ponl.lll), dn. Boa· Vist:t do Rio Verde
debD.te enccrmda, n.di:tmlo~se tt votaçúo por (Pmt.a), do Pomba, de lt:J.peceric:t (C:J.Inllcho),
não haver aind:t numero leg·ttJ, tt acta da as- de Joanesüt, Sant' Alllm dos Ferros e da Pie·
são anterior.
dado d:1s Ger:J.cs, n:1s I" e 2" secçiies d11 Chris0 SR. 3' SECL1.ll'fAIUO (sul·~indo de p!'imch•o) tin:J., na. 2" de Muzu.mbinlto, mt !" de Monte
Alegt·e, ntt 4" do Ouro Preto, ntt 3• de Pouso
dó. cont:t do seguinte
Alegtte, na.s 111 , 211 e 3a tlo Serro, nn.s 1 1 ~ e :3 1l
do Wo Vermelho, uu 2" de Ponto Nova, mL 1•
EXI,EDIENTE
de Palmyra, n:t 2" de Passos, nas !•, 2" e.S•
de Timclentcs, n:J. 3" tlo Rio Bt'tJ.IJCO, no. 3" do
Officio tio Ministerio tia Agricultum d;ttltdo Piullllty, nn. <[n !lo Cmvello, nas JOn e 12" de
de 13 do corrente mez, nccuSllll!lO ;t recepçitn LtWI'tts, nas Jn c 2" de Peç;tnlm, !l:J.S J• e 2"
do cm quo o Scmtrlo pede as sng11inte~ i~<tiJr do Tt•rvo, 111\ 2·• do !Uo Preto, mt l" tle lnltau·
mnçüc~:
um, .111\. ti" do S. Soba~tião do Pamizo e mt 2"
I." tt rttzão porttuc niio cstit innugm•tttlo o de sn.ntu. Ri l:u. elo Sapuc:tlty, o bem assim urna
primeiro tr·echo da cstmd:J. do Jet•ro elo Campos reluçiío dos oloitot•es que compttreceram ll!L
rm!'lj\Do :1 -

v. m
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ANN~ES

DO SENADO

secção urlica. dns Dores do Parahybuna.A' commissiio de const.ituição e poderes.
O SR. 4" SEcRgTARIO (.~e,·vindo de 2") lê e
vao a. imprimir· para. entrar na ordem dos
trabalhos o seguinte
·

montares, compostas dos amigos da administraçu.o, e é por isso que nlio posso deixar de
con~iderar como governamenttLl o pro,iecto
apresentado liontein m1 outm cnsa do Congresso. peln respecti Yl1 commissilo de tlmtnça:s
sobre conver~iio da divida interna,-emprestimo de 1890, feito pelo decreto n. 823 A de 6
PARECER
de outubro daquelle anno.
Este projecto deve, pois, ser o resul'ado de
A commissiio tle constituição, pode!'cs e sugg-estiio do nobre ministro da f:1zemda, m:1s,
diplomacia e de parecer que sejl1 a.ppl'ln'ada. a além de pretender umn medid11 para :1 qual
pr·oposição da Gamara. dos Deputados, n. 17. a,s nossas tlnanç,as não nos h:1hilitam, qual:1
de 22 de junho ·ele 1802, que se refere aos conversão, que só é emprellendida em cirajustes concluídos na convenção postal de cumstancias normaes, accresce que atir:1 o
Vienna, de 4 de julho de 1891, entre o Bmzil nosso paiz, de macio decisivo-ao :1ntigo ree ouir os paizes .
gimen dos emprestimos-para paga.r dividas,
Sa.Ja d:1s commissões, 16 de julho de 1892.- ou supprir dilllculd:1des orça. 11entarias.
Aristrdes. Lobo.- Joaquim Felicio,- F. 'lfu·
A conver3ão só se poderá 1a~er, p3!as conchado,
dições actu:1es do cambio, com um gr:1nde
sacrificio, do triplo talvez, do que nos cust11
o ser·viço.
O Sr. Elyseu Martins-St•. pre· 0 SR. ÜOEUIO E CAMPOS-Qualn. difficuldada
sidente, em 30 de junho submetti iL con:>ide- dess:1
conce são?
raçiio do Senado um peclido de informações
sobre negocias attinentes ao Ministerio da. O SR ErxsEu MAn:rJNs-Para pagar o juro
- ouro-actu11lmente, quando o cambio estit
Fazenda, pedido esse que foi approvado.
Não indago, porque julgo inutil, do destino :1 pouco mais de 10, o emprestimo teria ele
que teve o meu requerimento : a honombi- elevar-se muito, e isto unnullaria tod:1 e
'lidrule com que se tem liavi do sempre a mestt qualquer vantagem que por ventumpudesse
do Senado me assegurn. que ella compl'iu o reSUlt[l.r da COll\"ersão.
seu dever; mas :1ssignalo o 1\J.cto de que :1te SemelliiLntes operações su devem ser emprehoje, 16 dias,clepoi,,ainrll1 não tive aquellus in- henclidas quando lm Jlwilidacle de obter di:tormações, que allús me parecem 1\J.ceis, si o nheiro a juro lx1.ixo, de modo que d:1 converministro ela iil.zencla as quizesse ministr•ar ao siio üe titulo n. .i uro superior resulte um proSr. Vice Preside11te da. Republica, que, se veito real p:1ra ro Estaclo devedor.
comprehende, nilo póde trazer tudo de me- No c11so contrttrio, que e o nosso, como jusmoria.
tificar semellmnte pretenção? Confesso que
Nilo desttnimando, porem, ·de conseguir elo nfLo comprehemlo.
honrado rninisko da lazend:1 um pouco mais
de actividade, pretendo agora fazer 11m outro 0 S!t. COET.I!O E CAMPOS -Por que?
pedido sobre mgocio de sua pasta.
0 S!t. EI.YSEU MARTINS- Porque teremos
Sr. presidente, infelizmente as minhas de ü• pedir· emprestado <t jur·o muito 11lto ao
apprellensües sobre a tibieza e indecisilo com extmngeiro o dinheiro necessl1t'io.
que tem JJrocedido o nobre ministro da Jà- 0 S}~. ÜOELI!O E CA~IPOS-PÓlle ser interno
zenda, ca :1 vez mais se justificam, mesmo
quando elle se resolve a 1\J.zcr alg·uma cousa. o emprestimo, pelo qual se clô ao dono do tiAssim é qne vejo-o enveredando por um tulo, apolice de '1 "/o ouro, a importanci:1 do
valor nominal delht, ou outro titulo de 5 "/o
caminho, no extremo do qual me pn.rece se papel.
·
encontrará com tt voragem tln:1!, em que se
O SR. ELYS8U MAltTINs-Respondo n V. Ex..
precipitarão de uma vez as nossas finanças.
com
<t let.tra do projecto. (l.J.)
0 Sa. ESTEVffiS JU:\'JOR- Tem leito maiot•
Vê
V. Ex. ago1•tt como pl'Oce•lern :•s minhas
mttl com ess<t dnbimlitde do qne si desde duvidas.
·
principio tives>e declut•ttclo que nadtt íiwin.
A industrilt u o commercio teriam procu.mdo
O SR. Ccn:r.uo E CAMPos- Quem não quizor
a.gir de ouko moela.
·
reccbet• dinheiro rec~lut em ripolices.
O Stt. ELYSI!:ll MAR'I'INS - Tollos nós comO SR. Er,vsrw MAR'r.rNs-Isto e muito simples
prehendemo' que, emiJot•tt :1 mttior som ma U.e do dizer; nlllis V. Bx. 1m llo concorclm.· que,
independencia dos podere~ - Executivo c Le- alem do mtLis, sc;ria unm violencüL ~ontra o
gislativo, c:c-vi do novo rt>gimen politico que possuidor do um til.ulo-(IUI'O de ,juro ouro,
n.dopt:lmo~.- aquelle ha do influit• sempre quo actualmente tem r~runclo valor, por OLttro
solJJ•o o ultimo por meio dus mu.iorills pttrl1l- papel muito clopr·ccit~do o ao par.
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DE JULIIO DE

Mns, sej:t como üir, Sr. .presidente, nfio e
tnnto o§ I" do n.rl;. 1" que trat:t do conrcrsfio
propriamente dita, o C[Ue lllttis me prcoccupa
mi1R o § 2•, letras b o c.
·
E' aqui que csl;:'r. o monstro.(77itwnapatlc.)
O § 2• autoris:1. o empr~sl.i mo dentro ou liim
do pniz. jlltm: a) embolsar cm.moc(\n, corrente
pelo wdm· nominal das n.polices, os respectivos po.>suiil"H'CS que nii.o accoitu.rem a convc1'·
~fio; b) consolid:u· :t divida fluctuantc; c) sttp)n'iJ' qu:tlquet• del!Jciom:in. dn, rentln, do corrente
exerci cio.
Orn, Sr. presidente; quem quer que tcnlut
ncompanhado o que se diz nos circulas mrtis
n.utorisados, ou nu. illl}Jrensrt sobre as dil1lculdades com que luct11 o nosso pn.iz. qmtnto ú.
Jit!ta de numemrio, nii.o aot•crlitn.rú. por ccr·to
1111 possiiJilidade de um emprestimo interno,
:wnlütdo eomo deve ser csl;e que tem em
mente o nobre minisü·o da. 1\lzcndn.. Logo, toremos de ir bater ir. port:t dos cttpit:tlistas ex·
tmngcit•es, que, a.peza.r de ttulo, uií.o tluvitla.m
do nosso ct•e,lito, rhts nn·ças tio nosso 1miz.
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Es~rt m.editla pl'estn-se o.inrlu 11 dcducçiJes te:

morosas qu11nto ao estado dos coJrcs do the~
somo publico (apoiados) ; mas nito quero
autol'is11r conjectu!'ils o monos prejulg-ar. Si o
projecto clwg:tr ao Scnarlo, discutil-o-hei con- ·
venicntcmcntc, o que agor·a nfio posso Jhzer,
(]lmndo u.pennH pretendo justificar um requerimento. (!la 11 "' aparta.)
Por que mzão o uobre ministro tlit 1itzend:t
nfio se cmpenJw., po!' exemplo, pelo rcstabclo-.
cimento dtL colJI'ttnt;n. dos impostos do importar;fio em om·o. (l!tt wn apm·tc.)
Não estou accus:tndo ning·uem; n.gnnrdo-me
pat•:t rliscul.it· esta e outr.·u.s mcditlas opportunan1cnto.
·
Noto, Sl'. pt•csidcntc, q uc o projecto apresentado m outr•n casn, do Congi·esso . não Joí
pr.·ecctlitlo rlo considomçiío alguma justilicl1tiv:r.; que u.lli se nií.o Jcz monr;fio dos onc11rgos
quo ello prctond.c resgatar, nllivi:tndo o the·
sout·o püblico, nem tüo pouco dos que nos
l;mJ•ir., o Jbi isto o que mo oiJrigou a occupar
n. a.ttcnr;ão do Scnrulo, p11r11 sujeitar iL su11
11prcciar;iío o seguinte requerimento.
(!lfuitos <tJJOiados.)
Elles mostram por nús tamanho interesse,
VozEs-Muito bem.
que ate JlOS diiO COilSCliros ~ohro O f(UC rleveVem tL mcstt o segu intc
lllOS Jazer, apenas lit .lhes clregn n. nol.icia de
que no Congresso on na imprensn. se agitlt cstn.
ou aquelltt qucstü.o; c por isso mesmo ct·eiu
que sô nos rcgaten.rii.o dinlroiro com o lirn
tlc not-o dar mais Ctl.l'O. (tlpoiadus.)
Mas e.i ustam~ntu isso que cu desejtw:J, cwi- Requeiro que pOI' intcrmcdio rht mcs:t do
tn,r-os cmprestrmos externos, pn.m consolida. r· Smmrlo so solicite tio Exm. Sr • .Vice-Presitt divid:t flucttmnte o supprit• :t nossn. rcceitn, llcnte rht Repub!ictt a. seguinte inlormttr;ã.o.
o que considero um pcs;;irno syslmna flrmn·
Qual a importn.neitt cm moed11-p11pel dos
ceiro, do qualttliits tL l{epublictt- log-o no sc11 ,illl'os-ouro, pt·ovcnicnto do emprcstimo ininicio. nos Iiber•tou, pelas sabias medirlii.s de- t,omo cmittido em virtmle do decreto n. 823 A
crettttlas pelo illnstrc primeiro ministro 1la tlc G do outubro tio !SOO.
JazendtL do governo pl'OYiWl'iO, o Sr. nuy S:tltL das SCSStÍC~, j(j t!C julho de 1892.Barboso..
. E!ysmt ,]f<tl'l:ns.
Convem, pois, quo nos previmtmos contm
as ameaças, como contra os tLifagos dPmasia- E' lirlo, apoiado o posto eni discussão, 11
dos dos nos~os ltmioo.<, p:tm os q uaes nus somos fJ un.l encm·t·a-so sem tlebn.l;o.
aindtt optimos i'l'eguezes.
.
Comp:u·cccm mnis os lO sc.~·uintes Srs. se·
O pt•o,jecto, n que me tonlro J•elet•itlo, J•cvcln nndor·es: Gil Golllttrl;, Nir.m Riboil'o, Ct'uz, Virpmphtno do Sr. ministro rl:t fazendn, plrtno g-Uio D:tmn.sin, Domingos Vicente, L:tpor, Ran·
que murc:t torú. o mou voto, pois, St·. pt•csi- gel Pesl.n,lfn,, ,/nnquim de Souztt, .Joaquim Mur. dente, penso qne S. :Ex. tem muitos outt·os tin ho c Esteves .lunior.
l'CCUI'SOS l\C f[UO devo itU\(,'l\.1' JnÜ,Q ]ltLl'i1, ll\0·
Doixn.m de comptwccer com causn. pnrticip11drt
!lrOI'iLl' as nossas flna.nr:us. O que orn·cciso ú- osSt•s.
Pl'IHlonto tio Morttc~. Ctttull(ht, Almcit\u,
cstud:t!·O:! e :tpplicttl-os convcuiontumentc.
11twt•et.o,
.1ofio Neivtt, Ht•ttz Cn.rncit•o, EdUI11'llO
Receio que este pro,jccto nimltt mais vcnlm Wttndcnko\k,
At•istitles Lollo, Aquilino do.
augmentu.r os nossos embat·tt~os.
Amnml o Pinhcii'O Gumlrs; o som cttus:t purO Srt. CoNI.Htl 1~ C.\~tpos- Por que '!
l.icipntln. os Sr·.~. 1\!:Lnoel B:wu.t:t, Thoodoreto·
O Srt. Er.YsJm MAn'l'I:'\S -- Porque niio tc- Souto, .Josri Bm•nn.l'llo, AIIIILl'O C:LVtt!canti,
mos tlinlroiro, c i!•emos lcll'çosttmento pcdil-o Fit•mino dn SilYcira., Sn.nl:os Andrade, R:t·
!lO CSti':Lilg'OÍI'O, COm OJJOl'lllO SIWl'iliciO ])lLl'it OS miro H:Ll'rol\os, l'inlrcit·o i\Iaclratlo e .1ulio,
Frotrt.
cuü•es do Estado.
A cun vursiío me )lttl'ceo um pt•ctexto, pot'·
H:wcm!o numero legal, pt•ocot!e-so ,·,, votn·
quu omn.nill!slo que as circuulstnncias :L· nfio Qiio das nllttcrin.s cu.i:L discussi1o Jlcou anterior· .
ucon,o!IHI,Jll,
Jl1lHl(C OliC[•!'l'lll\11,
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E' o.pprovado o req uorimento do Sr. Elyseu 3", quamlo o deveclor se achar 11usento cm
lognr incerto e nfto sabido ,por mttis de um
Martins.
ttnno;
,
E' approvadtt 11 acta d11 scssii.o anterior.
4", qtmnclo o devedor ror notoriamente indigente. (Por 3! votos conti•11 2).
ORDEM DO DIA
Ao 11rt. 42
Prosegue, com o seguinte resultado, 11 votrt·
çií.o das emcnrlns do Senado ÍL proposição dtt Art. 42. Os cozltrJctos cujo va!dt• exceder
CtLmaradosDeputados n. 48, de 1801, soiJ!'C n, de um conto de reis serão sempre feitos mcorganisação do Dístrícto Fedem!, as quaes deante concurrencin. pu Llica, provocada. p8r
editttes publicados pela imprensa. (Por 26 vo' foram rejeitadas por aquclltt cama.r11.
E' approv:tda por :31 votos contrt1 2 a se- tos contra 6.)
guinte emenda substituti m:
Ao art. 43
Ao 11rt. 38 e seus para.gmpllos
Art. 43.-As obras que nilo forem executldas por administmr;i1o serão feitas por conArt. 38. Os funccionarios municipaes, in· trt1cto, de conlbrmiclade com o disposto no ar·
clusive o prefeito e os membros do conselho, tigo anterior. (Por 28 votos contra'!.)
siio responsn,veis civil e criminalmente por
prevaricaçilo, almso ou omissfto no desempeAo art. 4,1 e pamgmpho unico
nho ele seus deveres.
§ I. n A denuncia. ou queixt1 poclcrit ser
clada pelo prej uclicado ou por qualquer mu- Art. 44.0s bens municipaes não sii.o sujeitos
nícipe.
a. execuçõe,; por dividt1s do município.
§ 2. o Independentemente rla pemt criminal,
Pttrngmplto unico. O conselho incluirá nos
ftct1m os funccionarios sujeitos ainclemnisar;ão orçr.tmentos vcriJI1 pu.r:t o pagamento ou
pecunittritt, n11 fórm11 do direito commum.
amort.isar;iío das dividas liquirlada.~. (Pot• 25
§ 3. o Supprima-se, por estt1r lll'Cjudicatlo. votos contra 7.)
E' tambem approva.dt1 pot· 31 votos contm

2 a emencltt suppressi va do :wt. 39.

Siío successivttmentc approvacla.s 11s seguin·
tes emendas sttbstitutivas:
Ao

art. 40

At•t. 40. Como pe~soajuritlica,pi>de o muuicipio comp:trecer em juizo, dom:trttln.t• c ser
demandado ntt Desso:t do prqJllito, rruo se lltrit
represent:w pelõs pt·ocumdot·es dos Jeitos dtt
1'azendt1 munícipa.l c seus auxiliares.

Ao art. 45
Art. 45. Sü ó exigível como receita o que
estivllr especilicado no orçamento em vig·or.
Constituem receil.tt oxtraortlinaritt os premias
de depositas, as herança.s, os legados e as doaçõeB JilitttS ao município ou a qtmesquer de
suas institui,,ões.
Ao art. 46

Art. 40. Nenhumtt desp3ZI1 seró. ordenada
sem que ptwa dla lmjtl vet•btt consignada no
or,•ttmento, o nenhum contracto se 1\trit. obri·
. Ao art. ,11 e pamgrapho unico
:;ando a municipalidade :1 pttg·ar, em or~•a
mentos rutut·os, prest:t,•lit's maior'es elo que
Art. 41, O consellto eliminat•it do qtmdro comportttr
tt respectim verba no orçamento
dttdividn,act.iva municipttl súmente as Pela.ti- llo n.nno em que l'or !'dto o contracto.
·
vas a impostos c multas qno julg:u· incobt'lt·
veis, devendo pttblictl.l' pcl:t imprensa ns eli·
Ao art. 48
minaçúes o seus fundamentos.
PM'ttgm.pho unico. Con< idet·:wú. incohm ve\
a dividn que ror exigh·el lm mais ele anno,
Ari;. •18. OJllano ger•ttl elo m·~mnento, antes
llitS seguintes condkões:
elo votnuo pelo co'nHD!Iio, ~er>i, publicado por
l", quando o devedor houver Jitllecido s2m lO dias e com 11nteccdonl'in, pelo menos, de :!!O
<doixat• bens;
diaH no jor•nal que tiver contrMto p:tr•n n ]lU·
gn, quando o devedor lbt• tleseonltecido;
blic·aç·fto do oxpct!icnte d11 municiprt!idado,
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podendo O! munícipes reclamar a! modifica- por utilidade publico. em vigor para o governo
ções q~w. ~ais convenientes llw~ pareç;~.m para 1i:ldeml. (Por ::11 votos contra 2.)
o mumcrpw e para os 1eus interesses. (Por 29 Art. O conselho. em seus regimentos, orvotos contra 3 )
ganisará as suas commissües, distribuindo as
competencias, obr·ignções, deveres e serviço de
cada. uma dellas. (Por 28 votos contra 4.)
Ao art. 49
E' approvado por 29 votos contra 3 o nu·
mero
Ill ( -Estatística demographo-sa.nita- .
Art. 49. Os b:.tlanços do exerci cio encerrado
serão tamlJ~m publicar.los durante 10 r.lias nos ria-) da emenda do Senado, ad(litiva ao , .\
. :·~
termos do ~tl'tigo antecedente. (Por 25 votos art. 56 d11 proposição.
eontra. 7.)
.
·
E' rejeitado. por ter . obtido 15 votos contra
,;
27 11 seguinte emenda substitutiva:
Ao art. $0
Ao art. 57
Art. 50. No fim de cad:t mez será publicado
Art. 59. São inelegiveis para a primeira
um lJalancete da ·receita e despeza d11 municieleição e não podem ser nomeados prefeitos,
palidade. (Por 27 votos contr11 S.)
·
p;trn. o primeiro periodo, os cidadãos que tive· ·
rem feito parte das intendcncias, depois de
Ao art. 51
promulgada, a Constituição Federal.
.
Siio :tpprovadas as seguintes emendas !Ub· '
Art. 51. Quando o prefeito prorogar o or- stitutivas:
çamento nos termos do nrt. !~ § 8• c art. 20,
da.rà pulJ!iciU.acle, durante dez dias, a C$Se
Ao art. 58
acto, por meio de cdita.cs publicados na imprcnsa.[(Por 26 -rotos contra (i )
Art. oo. A primeira. eleição municipal será
40 dias clepois de sa.nccionada a presente
leitn
Ao nrt. 54
lei. O governo expedirá para. tal fim as or·
dens necessu.rins. (Por 23 votos contra 9.)
•
Art. 54. Qunlquer munieip3 tem o direito
de pedir inJ'ormnç•ões a cel'titlões dos actos da
Ao art. 131, pttragmpho unico
municipa-lidade, as quaes, sob nenhum pre·
texto, lhe poderão se1' nrg-u.dtts.
Plwngrapho unico. No ''aso de recusa ou
Art. 6:3. Vinte dias antes do marcado para
d~mor;t dos empreg-ar)os ou cht>(e ~lo rt•pltrti· tt eleioão, os preteres dividirão seus respectivos
çao. tt quem competir dt~~· as mlot•maç<Jes e dislrictos em secções e designarão os edificios
certicWes, :t pn.rtc interes~adn. tct·it recurso onde devem ('unccionm'• as mesas eleitoraes,
para o pt'eleito e JllU'l1 o conse!IJO. (Por ZO vo- nomeando para cada uma dellas tres eleitqres,
tos contra. 2.)
dos quacs um expressamente p:.tra presidente.
E' <lpprovttdo 11 or 25 votos contra 7 0 se- § 1.• (Como está no paragrapho unico).
guinte ttdditivo ao capitulo 7•:
§ 2.• Furiio parte das mesas eleitoraes, na
sedo dos seus districtos, o )"juiz de paz, e o
Nos crimes de J'esponsltllilid:tde o l" immecliato cm votos ao 4• juiz de paz; lli1S
Art.
preH;ito será processtLdo c julgado poJo Su- onl:t•as secções serão tamuem mesm•ios dous
I
pmmo Tril>UJlttl lletler:l.l, tlrJ conl'ot·midade com eleitores nomeados pelos releridos I• juiz de
as leis qne d~flnem e J•c•g-ulam :t rcsponsabili- par. e!" supplente dos juizes do pnz.
·
rhulo dos ministros cb Estndo.
§ :3, o Pm·a a observancia r.lo disposto no § 2•,
Consicloru.·se pri•judicado, por· jil. ter sido os juizes de paz e seus supplentes serão concontemplado om votaçfíe.~ :wterim•e.>, 0 se- vidados pelo pretor. por ecliütl publicado pela
g-uintc at!ditil·o 110 rderid.o c~tpil.lllo:
impronsn., :30 tlius ttntes do designado para a.
.,
.
olotç•iio, 1t J1tzerem as nomeaç•i'ícs que lhes com·
. Art..
Comp:'t.e tto con"ellro fi:mr os Yen- pei>ir· p:n'n. as secç>ics de sons districtos, parti·
':
cJmcnLos do lll'üh,'Jto:
.
. , . cipn.ndo por escripto aos pretores, ntu ao vig-ep;~~·aut~ ? l~~·tmcn·~. pet'~lll_o Jl~~c"hcrrt o' sim~ 1lin. n.ntol'ior iL oloir;ilo, os nomes do~ cipte/~Jto os 'enctmeulo. de ~4.000.~ .tnmmes. claclaos nomenclas uw.~nt•JO.~. pam quo os p1·e·
~iio nppl'Ovados os srgouintos ndrlitivos no tOI'cs ol,sCJ'\'OIIt o 1lispostn no ::i !'.
mesmo cu. pi tuJo:
Qnnntlo n.tú 110 ,. i:.l'osimn c! in. 1111 ter ior !t oloi~·iio
Art. .E' extensivo~·,, mnnicipalirladc o pl'o-! os juizes ele P<tZ o seus supplcuJ;os nilo cumcosso executivo llscul o o elo dcsapropria\·iio Ipmm n disposto neste pttmgrapho, os pt•ctoros
'
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nomearilo mais tlons eleitores pD.m comple- tabollii"to ou pelo oscr•ivií.o do pretor, ou, na
tarem ns mesus clcitorn.es. ( Pot· 2,1 votos Jl.tltlt destes, por f!llltlqner cidadü.o, a. convite
do presidente rhmt•:m. (Por Ovotos contrtt 23.)
contm 8.)

Ao nrt..

'j•
~:

:

o'

I

'
'

l•

IJ~

§ 1." Si a lnt~ndcncia niloremcl;l;cx· os olljedos
, precisos llttr'n o acl;o, o preBilientc da mcsrt
.eleitoral providcnciarít solJt·e o r]UC fttltn.r, c
mand:wit por um eleitor, que servit•it de sccre·
tario, l:wmr os competentes termos de alJcr, tura c cnccrrn.mento nos Ii vr·os, rtuo sc:·iLo nu·
morados c rubricado~ pelo mesmo Jlt'C>idcn te,
devendo .tudo const:u· da rcspccl;i \'it :wta. (Por
27 votos cont:•;t 5.)
§ 2." Supprim~t-~o. (Por 2G vol,os cotlt.m G.)

Ao par'itgm.plio unico do ttl'l. GS
Parngrapllo unico. Uma ibs cúpias será
rcmeWrln. :w pretor c outm it secretaria do
l(ovcrno municipttl, acompanltadtt esta ultima.
de cúpia aut.heni;ic:t 1ht :wttt dtt instttlh\çlio.
(Por 1•1 votos contm 19.)

Al'l;. 71. Os livros de assig'n:ttm·a dos
cfci
l:ot•cs c os das :.tcl;as scriio cn via dos
Ao rtrt. ü8 lJ JX'mgmplio uníco
11clos pmsiclcntcs das mesas :i. secr·ctaría do
governo municipn.!, ,íunct.:tmente com as
Art.. 05. O,: cidarlfi.os f]llc devem Jbrm:w as cúpías n. r]UO se relhr·c o ttrt. 74, pttr<tgrttpho
mesas clcítomcs, não podendo eomparccm· ror unico. (Por 21i votos contra. G.)
· f]Urtlqucr motivo, deverão participn.r o seu impetlimcnto, rttil ús :1 liln'a' th t:1.rtlD th vc;;pe:·a
da clciç:1o. an pt"Ctor, que lll'Ovidenci:ll':'t sobre
Ao t~rt. 70
a su!Jstituiçoiio
P:~ragmpho tmico. Supprima-sc. (Por 23
,\J't. 72. Os Hrros que tiverem de s~rvir na
votos con tm O. )
clei<;fto
scriio t·uhric:ttlos pelo pretor., srtlvo o
E' rejcit.adn por 12 votos contm 20 rt se·
caso do lln.rn.gt·apho unico do :wt, 75. (Por 28
guinto emenda substitutiv:t :
.votos contl':t ll.)
S:1o a.p]ll'OV<tlht'; as s~guintes <!meudtts sn!JAo ttrt. 65
stitutivas:

I
'

'
'

Art. 67. Os tt•rtbalhos clei loP:tes comcç•nr~.o
Ao :u·t. 71
às 1O l!oms dn manl:ií,, depois de rounir!n. "
mc~n. fJUC deve set· insktllndn. n11 vcspem ;i,
mesm11 ltom.
MI;. 7:~. Oiw dias depois da elcíçi'Lo. os pre§ 1.• NiLo se ciTect.unndo a. insbtll:Lçií.o ll11 lm·cs tlo;; tlistrido:> se reunirão no ctlíllcio d11
mes:t na vcspem, sel-o-1m no dí:1 d11 oloir·üo Jutcnlionci;~, Municiptll, c, depois de elegerem
tltú ás 9 homs tht rnn.nlifi..
'
tlo entre si um pat•:t presidiL· os tmballtos,
E' :tpprovarlrt por 2:1 votos contm !l u. se- ücm"io começo it npuraçiio gemi.
guinte cmendlt substitutiva :
Ao art. GG

,,

Art. 68. A vctn.çiio t!ovm'it ficnt• tcrminntht At·L 75. A c:td:t lllll tlos 15 intcnuentcs clDi·
à~ 7 ltoJ•ns rl11 noute. A ttpm·açiio rlos to.> 1JiPig-it•ú, o pretot• p:·csidento nm olllcio,
votos c a conlbct,~.o 1.l:t actn. poderilo prolon- commnnic:wtlo·llw o resultado !ln. ;tpurnr;iio.
f(:tl'·SC o tempo ncccss:wio p~n·:t n. conclusiio (Pot· 3! votos cont,rit :?.)
dos t.rttbalhos, que niío s<•t•iio intct'l'O!Jlpidos,
Si'io rqjcitatl:ts ns seguintes emendas sttbstitutiYas :

ato

Ao art.. G7

Al't. 711. O pretm· que nilo pndm• com}ltWC·
tmballltls tl11 lljlll!'il<,•fi.o fttl':'t tt dovitln.

CC!' ao~

Art. GD. A nct:t tlos tmLalhos sor:'t os- communimwfio :to pl'csitlcnte, remcttcndo·llro
cript[L pelo sCCl'ctn.rio, crn geguicllt it tln, u.H acltt~ do ~cu lli8tricto. (Por 2'1 votos contm
installaçt1o c tmnscri11tLt cm livro OSllcciuJpor D.)
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Ao a.rt. 75

do Dr. Tobin.s Barreto do Menezes n. pensão annual de 3:600$000.
Art. 77. A apuração só se farit achando-se Vota-se em 3' discussu,o, e e approvada e
reuniria mais de metade dos pretores do Di- adoptada pttrlL ser remettida ti Cu.mn.rn. dos
strícto FeC:eml. (Por 31 votos contra 2.)
Deputados, indo antes ;i, commissão de redi1C·
E' rejeitada, por ter obtido 17 votos contm ção, o projecto do Senado n. 20, de 18112, autor•isando o governo a contractnr com quem mais
16, a seguinte emenda substituti va:
vantagens olferecer o serviç'o de reboque por
meio de vapores e pelo prazo de 10 ann6s,
Ao art. 7G
nas l.Jarraa dos rios Itapemirim e Benevente,
no estado do Espírito SlLnto.
A!'t. 78. Os membros do conselho municipal Votam-se em 2• discussão, e são approvaeleitos se reunirão no ediftcio dn. Intendencia dos, os n.rts. l' e 2" da proposição dtt Cn.marn.
Municip~l, 20 ~ias depois da eleiç•ão, pam dar elos Deputados n. li, de 1892, conceclendo n.
começo as sessues preparatorias elen·endo. üm D. Adelaide Tellas Pires, viuvo, do capitão de
presidente interino.
' "
artilharia Antonio Telles Pires, fallecido em
serviço
Estado, na explorn.ção do rio s;
Considera-se prejudicaclll, em consequencia Manoel, odo direito
ti percepção do soldo intede vot11ção anterior, 11 seguinte emend11 sub- gral que cttbio, áquellc
ofl'lcial na época em
stitutiva:
que flllleaeu, n. qual é adoptada par11 passD.r 11.
3" discussão.
Ao art. 78:
Votam-se em 2" discussão, e são approvados, os arts. l" e 2• d11 proposiçlio da mesma
Art. 80. O pt·il~lciro período do conselho carnara n. 20, de 1892, revet'tenuo tt D. Adeeleito terminar;í, em 7 de janeiro de 189,!, lia Co,rolinn. de Oliveir11 Ennes Bandoim, e i~ ·
smt fillm menor Allelia Ennes Bandeira, requaltlUer que seja o dia dtL posse.
pi1rtidamente, n. pensão que perce!Ji11 D. CaE' approvada por 29 votos contm 4 a emen- rolina
Cecilio. Cu.mpos de Oliveira, a qual e
da suppressivtt do are. 79.
adoptado. para . passar a 3" discussão.
· E', finalmente, o,pprovada por 20 votos conVota-se, ftn11lmente, em I" disctissão, e é aP.tra. ,l o, seguinte emendtt additivtt ás disposi- provada
11ara pass11r a 2", indo antes li. comçães transitm•ias:
missãd de justiçn. e legisl~tçiio, o projecto do
Art. 83. Na primeil•11 cleir;lío municip~tl niio Senado n. 24, de 1892, mantendo aos estados
poclerlío vottw os munícipes de nacionalidaue da União o clireito ue Morar os terrenos de
estmngcim. O pre!eito providenciará p!tm marinhas e accrescidos, nos termos da lei n.
que se fuç•lL immecliatamente a. qmtri!lcnção 33.18 de 20 ele outubro do 1887.
elos estmngeil·os que estiverem no caso ele
srrem eleitores, ptl.t'tt que possam intervil· nas Esgotadas u.s materias da ordem do dia, o
Sr. presidente design11 para n do dio, 18 :
eleições posteriores.
·
Votttm-sc em :3·• discussão, e silo approvndas 2' discussão cli1 proposição do, Camarn. dos
c adoptadas pttri1 serem suhmetticlu.s <L so,ncçiio Deput<\dos n. 19, d11 1892, concedendo ao gopresidencial, o,s pr·opostções da Ctttno.rv. elos verno no exercício do 1892 um credito especial e extraordinario de ·\:: l. 460-5-0 po.rae
Dcputnclos:
pu.gar n. Luiz Cohen & Sons a importancia de
N. 4, do 1802, munclando vagnr 1t0 Jll'lclre serviços prestados no, comprn. du. estrad& de
Antonio Martucci o flUO !!te e devido por ser- 1iõrro S. Pauto e Rio de Janeiro;
. vir;os prestados eth i\Lvot• dn. immigm~•tlo;
N. !5, do 1802, concedendo a Antonio Vi- Tmbalhos do commissúes.
anntt Gonç•nl ves Fraga, fiel do thesomeit•o dtl. Lenmto,·so o, sessüo its 2 1/2 hm•as ilt1 tarde;
Ct1iXtL de Amot•tisação, sei~ mezcs de licença,
com seus VJtJCimentos.
Vota-se em l" discussuo, o é approvadu.
ptwn. passttl' tt 2" discussão, indo o,ntes t'L commissilo do j ust.içnt o legis!a<:ão, o projecto do
Senado, n.' 23. ele 1892, concedendo amnistitL
aos revoltosos do estado do Matto-Gr·o~so.
Vot[l.·So cm 3' discusslio, o ó lLppromcltL o
adoptttdu. para ser sul.Jmüttitltt ú, StLnC\'iio pro-~
sidencial, tt proposiçlio dn. Ctt~narn. dos Deputn.dos n. 14, de 1892, conccclondo ii vitWtt o lllltos
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S~SS[O Bill

!8 de JUlhO de 1892

Presidc110ia do 81·. Git Goulm·t
(2" sec,·etm·io)
SU~D!ARIO-Chnmncln-Leitmn

o npprovnQt1o <ln nctn

-BXPl~OJgNTJ~-Parocor-Discurso o roquoriuJonto d.o

1.,{
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Sr. Amnt•o Cnvnlcnnti n sutt npprovnçi'w- H.oq__uortmento do Sr. Cnnhn .Tnniot• o :mn npprovnçu.oPt•ojec~OR- Onomu oo llJ,\- Vot:H.~ito dn pt•nposil;~o
n. fD-Obsorvnc,IÕOR tlo ~~·. pr~~siücnto-Orclmn fl o 1\m
pnrn iO do corronla.

Ao meio dia comparecem 33 Sf'S. Senadores
a salJer: Gil Goulart, Antonio Bttena, Tl10maz
Cruz, Francisco Machado, Souza Coelho, .Joaquim Sarmento, Manoel Bnrattt, Cunha .Junior, Elysen Martins, Oliveim Ga.Ivão, Amaro
Cavalennti, Messias de Gusmão, Tavat•es Bastos, Rosa .Tunior, Coelho e Campos, Vil'gilio
Dama~io, Domingos Vic~nte, Monteiro de
Barros, Laper, Braz Carneiro, Aristides Lobo,
Sttldanha Marinho, .Joaqllím Felicio, Americo
Lopo, Campos Salle3, Rangel Pestamt, .Jon.quim de Souza, Silvn. Ctmedo, Paranlw~. Uh<tl·
clino do Amttrrtl, Generoso Marques, Raulíno
Horn e Ramiro Barccllos.
Abre-se a. sessão.
E' lid•t, posttt em discussão e sem clebate
approvn.dn. ii. acta da. sessão ttntef'ior.
Compn.recem mnis os tres Srs. sonarlol'es,
a. saber : Nina Ribeiro, Cruz a Esteves JtuJ.ior.
Deixam do comparecet• ]lO!' motivo justo
os Srs. Prudente do Moraes, .João Pedro,
Gomensoro, Catunda. Almeida Barreto, .João
Neivn, E. Wn.ndenkÓlJ;:, Aquilino do Amttrn.l
e Pinheir·o Guedes; e sem causa. pn.rticipnda.
os Srs. Thcodureto Souto, .Tosei Bm·nal'do,
Firmino da Silveira, .Joaquim Mnrtinhn,
Santos Andrade, Lu iz Dolphino, Pinhcii·o Mtt·
chado e .Julio FJ•ottt.
O SR. 1o SECltETARIO dá conta do segn inte
EXPEDIENTE

Familia. Sant'Anna do Alho da Agua, S. Miguel da Pon tn ,Nova ;, nas 2" e I 1n secções de
Lavas ; na 2" das Dores d1t Boa Esperançn. ;
nas J" e 2" de Correntes (Serro) ; na 2" de
Monte Claros ; na 4" dtt Bagagem ; na I• de
S. Jose (Serro); na 3' de Diam11ntina e na 4"
de Ponte Nova. -A' commissão de constituição e poderes.
0 SR. 4• SECRETARIO (se}"')indo de 2•) lê e
vão a imprimir para entrar na ordem dos
tra.l!i1lhos os seguintes

'..·

PARECERES
N. 110-1892

A commissiio de marinha o guerra exami·
nou o resoluç.ão dn. Camara dos Srs. Deputados que autorisa o Poder Executivo tt re!br·
mar o regulamento da secretal'ia de Estado
elos Negocias dtt Guerra, e rcpai·tição annexas.
A proposiç•ão mttnda que á repartição do ajudante g-eneral se de organisa~ão o mais appro- .
xim:tdo possível das dos exercitas melhor ororganisn.dos. Estatue que as repartições do
Quartel-mestre General, Arsenal e Intendencia da Guerrtt sr.jam fundidos em duas repartições, pelas quaes serüo distribuiclos os em:
pregttdos da que Jbr extínct11, estabelece que
o q uaclt·o d11s nossas repartições seja organisndo tendo-se em vista n. reducção do pessoal,
Br~m o menor pr~juizo tios tlit·oítos adquiridos.
E' haso primortlial da pl'O)lOsição que toda
cst:t reforma se i'aça sem augmento de despeza., isto e, pal'CCO Ú. commiSSÜO do lllrti'ill!Ja
o guerm elo senado, dentro das !orças do orç:tmento do Mini~tcrio dtt Guei'l'il.
Tendo a pr·oposiç,fí.o po!' IIm melhorttr a
or~:~trlisa~ão do dill'eren tes ser.viços militares,
pol-os do ltccorclo com o systemn. dos exercitas
melho1· organisados, sem augmento despez11,
a commissão de mttrinlm e guerra e de parecer quo Sl.lja adoptada.
Salit das commissücs, IS de ,inl110 de I 892.-

F. !ll. "'' Ouuh" Jnnim•. - Rostt Juniw.Silva Canudo. - Oliveira Gal-vtiO. - Joaquim.
. Telegrammn. expedido ele Pelotas, assim Scw 111cnto.

concelJiclo : «Presidente do Senado. Rio-Esht
ussocütção acompanha prdido associn.ç•ão com·
merchtl Rio Gmnde, contm png-amcn/;o di·
reitos ouro, e emissilo u.policcs. · Associn.r;iio
Commercial rle Pclotas, Iii dojnllw tio 1802.u,·uano Jllm·lins Garcia, ]ll'CSidnnto.-.1111-JJli(j
Amm·im, secrctnrio.»- A' commissü.o du 1!nanç•ns.
Quinze n.uthcnticas d11 eleir;fio ~enn.to!'in.l 11
que He Jll'ncedCli no estado do Minas Gut·:11~~
nns secç•Des unicus de Jtnp!IHlHHI.cn.ngn., S • •Jnfio
.'le Nopomucono, S. Jrr,~nci~co tlo Pt~.ula. da. Bou,
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N. 111-1892
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A Cam:w:r. dos Dcpu1lr.dos, pcl11 proposição
~ob o n. ](i elo 1802, eoncodou t'l. D. Brig·id11
]I lu. via. de- Oli VPil'u. GOIH.'il·lVCS, ViUVIt do COl'D·
nel .lo~ó Tlionm~ Gon<)ttlvo.', q11o o ptlf\'ltmcnto
elo meio soldo, quo jil. percebo dcsrlo 1888 sqja
!'ui l.o du acuOl'tln com :t l.niJclla q uc actualmonto vigom no uxorcil.o. A eommissfio do
mar1nlru. !l g·uorrtt dtt Canutm não lbi ou viela
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viços que passam a cargo exclusivo dos es.
tados ; por•quanto, si, por ventura., as ~es
mas niio bastarem e niio soubermos pr•ecrsametrte quaes e quantos estados continuam a.
precisar dos su!Jsiâios que tt Constitui~'iio lhes
garante na ultima. parte do seu a.rtigo 5",
tam!Jem nilo poderemos avaliar devrda.m~nte
si as rendas deixadttS iJ. Uniiio são sufficrentes pnm serviços desta, ou si, desde jã, urge
adoptar outros meios, crear novas 1bntes para
F. Jlí. ela Cunha Junior.-Ros<t .Tt.tnim·.:-Sil·· bem attende!' tis suas necessidades, acciden~a Canerlo.-0/ivei>·n Galvrío.-.Toaquim Srtr- tacs ou permanentes.
manto. - Jo.•d L. Coelho e C<tmpos.- Raulil·o
O segundo ponto u. verifica. r, com relaçtío ti.
Barcellos.- .Mna,·o Cavalcanti. - Srtldnnlw receita., niio 6 menos importante. Precisa, mos
11fárin1to. -Domingos Vicente.
bem 11veriguar, com u. maior attenção, quanto
its fontes de receita que 11cam exclusivas it
O Sr. Ama,ro Oavalcanti
Uniilo, quaes as que tenham razão de tenden·
Sr. presidente, não 6 mister demonstrar ao cia para um rendimento progressivo, e cluaes
Senadoa necessidade que se antepõe tt todos rts que pareçam susceptíveis de maior ou menós ele concorrer para a boa chtboração da nor llimmuição.
lei orçamentmia. nem tão pouco affirmar, Não e occasião opportuna ele entrar em elemais uma vez, que uma bott lei desta cspecie ttLllies a. respúto; todavia, sompt·e llit·ei, de
constitue um elemento basico, indispcnsavcl passagem.
it propria consoli!laç•iiO das novas instituições Em um orçamento, como aquelle que temos
republicanas.
de votar, vêmos, desde logo, que cillculaua n
Tambem nilo preciso lembrttr que a pri- renda. orclinaritt mt importancin.. total de
mcirnlci Oi"Çnmenttwin dtt Repu !Jlica, que li:Ji 2.040.000:000$,tlestes it sonuna de 153.000:000$
votada pelo Cong·resso. sn.ltiu eivn.cltt lle de- provem inteir•ttmeute tltlrcceittt :ttluaneira.
feitos c lacunas. que, si as circumstancias tla Jsto o. fictt ptttente, que o. ren~limento dn.s
época podiam, de algum modo, escustu•, nem :ü!h.ncleg;:ts constitue, por asstm llrzcr, ti PL'O·
por isso tornamm·tl menos imprestavel pam pt•ia vidtl fhmnceira dtt Uniilo ; o, cm vista do
ponto de partidtt de um novo .estadia llnan- que, Jltz-se neces~rtrio que sobr·c este ponto,
cei.ro.
mais do que sobre nenhum outro, tenhamos
Entret.'lnto, senhores, pttra. bem stttisf:tzer n dttdos precisos, completos e minuciosos. pelos
essa necessidade, que nito pollemos, llf~m de- quaes vossamos ttillrtnt1r que os.I53,.000:00~$.
Temos adiar, ou antes, pat·a o inteiro cum· ora calculados como renda ot·dmarm, substs·
primento desse gmmlü devet•, que no mo- tem ou subsistiriio eJfectiva.mente.
menta nos incumbe. é necessario que, com ,1u. em üittS do. sessiio le~islativtt do anno
antecedencia, disponhamos de todos os dados
·
1 d t
t ·
e informações conccrnentcll, os qwtes, su,1·eitos passado, .JUlganl 0 cs tt ma ~t·m com ~ mes.-.·
mo CJ•iterio por que rtgortt o laço, que e o ert·
a estudo previo e re/Jectido, possam servir de tol'io ·üos Jhctos e tias cireumst1wcias occlll'·
base seg·ura tis provideneitls e clisposiçücs de !'entes, cu lttWitt solicitaclo do governo do
. tito importante ieí.
ontilo ti remcsstt do llUallros c!tt rendtt o.duaPttra que se consig:t 11 e\a.bot•M;ito llcstn., neim tão dctttlhados quanto fosse possível.
de m:tneira correcttt, ttdeqmtdit aos seus Como sabe 0 Sona1to, a arrecadação dos difins, cumpre, desde logo, muito tttt.ender i1 1·citos de im[JOrtaçrio é feitr~ sobre di!I'erentcs
natureza, i1 q uttlitlttde e ú importanci!O llos rl.l•ti"Os, que, segundo n. tarll1t actual. sobem.
elementos diversos, que teem de pesn.r cm a. ros;;. rltst,ribuidos pot· 35 chtsses diversn.s de
am'bas as conchas, si l\Ssim 110s~o dizer. <ht Jncrcncloritts.
balança orçamentaria - a l'CceitrL o n Llespeza.
Pois !Jrm ; o cor•po lcgislntivo niTo poder·ti
Quanto t'r. rcccHtt, importa, nas tLCtuacs cir·- tt(llrma.t• nem n. pct•manoncitl. nem o rondicumstttnchts, vcl'i11c:w, n.lum do mtlis, dous Jllenl.o pro:,r!~:;sivo üesstl ~mmlo t'011te llo repontas de LTUtXiLntt importancitl : o primeiro, coita drt Unmo. som ttpr·cetttr, antes t!e _tudo,
quaes as !'~mdn.s eom que pütlo contar 11 Untilo, us classes do prodtwt?s sob!'? ti~ qwws SilO arJeittt n climitmQão dcJlnil;ivn. t!aqneJias rtne r·cc·arlurlos os rcsprcttvo.,. du•Ptto~. _o sem ~~
pct·tlmcom aos esl.ullo:l c que 11.indn. flg-m·am n.minn.r enm seg-tn•an(':t, ~r. poln. rnzao ~ cilm·
nas propostn.s rle orçamento que nos !bt•n.m tos tla~ t:tx~ts, ou pm· ot!l;t•as condtc;ue;r do
J(tll'l'Sr•ntadas nltimnmoJli;e. devendo salioi'-Rn comnwt•cJn Ltltnt•JltWJO!ln.l.• Foslllta. tt cortrm.do
amdn, com t•clnçii.o u. esta ponto pn.rticulnr·,. angmuul.n ott 1le IILLlllllLLII,<tiO dns mcJ•crutot;ns
si, cladn a. e~mitmção dttS rcndtts. esl.auoacs, 1 illlJlllf'l.t\llas, ? dtt. con~equcnt.o til'J;~~tulaç.to,
estas bustttmo llltl'tt occm•er• ttos Lltvet·sos ser- rolattva tt cal\,1 Ulll<l destas l1ypothcse~.
sobre o assumpto, ou melhor, não interpoz
pttrecer.
A commissões üc ma.rinha e guerra do Se·
nallo e üe finanças sentem não reconhecer di·
reito algum que ,justifique n. concessiio e tem
fundado receio .de que, deferida esta petiç,fio,
muitas outras appareQttlll. Negttnclo o seu
voto i:t proposição, as commissõcs 11 submettem ti. soberania do Senado.
·Salas das commissões, 28de,julho de 1892.-
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Daqui a mzão do podido que 1lz, e pelo qual
insisto, acerca do inJbrmaçües completas, dns
quaes se conheç:1 <t porcentagem relativ<t dos
direitos com que as classes de mercador.ias
entmm pam o T!Jesouro Fedem!. E mnis, si
est:1 porcentn.gem, que póde ser do lO, 20, 30
·é 40 •;,, etc., ó arrecad:1dn sobro n. materht
pl'ima ou materht bruta, ou si sobro os rcspecti vos n.rtefactos .
E aclvertirei, incidentemente, ao Senado:
esse conhecimento de que carecemos, nn cspccie, muito util seria, igualmente, para. l'nndn.mento do voto que, acaso, tenlmmos de d<tr,
quando clwg<tl' n. vez de tr11tar dn, import:1ntissím<t qucst~.o. ora levnntn.di1, de auxilias li
indust1'ia.

Com ell'cito, s:1bidas as contliç,iJes das industrias que precis:1m de auxilio, o s11bitlas as
condições dos productos importados, teremos
<tlli uma das 1Joas razões de decidir acerca das
industrias que devam ser prolbridas 1111 clisiribuiçi'Lo dos mesmo< auxilias.
117iío quero agot'<" JiLI!ttr de matorin. estmnlm; mas, quando l:iver de discutir n, questão nlludida, ltei tlo osJln•ç;w-mo para. convencer ao Senn.do de que au:â/ia;·, Jll'tJseni•Jmcntc, n !nt.ltfstJ•ic< Hcwionrd ú, sem duvicht algum'", um servi~'o pt\tl'iotico.
O Sn. Er,YSEU MAR'l'III'S- Apoiado.
O Sn.. A~rAJW CAVAT,CAi'\Tt - Faço inteira
,iustiçl1 aos qtw entcnclem de modo contl'a.rio ;
entretanto, espet·n rlemonstrat•-lltes, no correr
desta tliscussiio, r1ne as theorias on as <1bstrncr;Ges theoricas niío lmstttlll P<Ll'<t resol.VC'l'
as diJJiculdat.les ingentes, que occOl'l'Cill na
Yidt~. economic;L rle um povo.
0 SR. ELYSEU ÀL\ln'l:'\S- Apoiado.
O Sn.. A~rAno CA YAT.C.~Nrr - Niío quero,
porem, nntecipttr-mo ; o pot· isso volto tL tratar tln. matet·ht, propriamente tlitn., do meu requol'i monto.
ht dizcntlo, St•. p!•esidcntc, qno pl'ccisa.mos
verificn.1' quucs as f'ontes tle rccf!iltt oxclusiv<ts
dtt Unii'io, rtmtes os J'nntlmnentos dn. Sllit impor!A~nciu. rcltttiva, isto tl. si e!Jns silo ca.pazos
tle bem satí~Jbzer as necessidades n.ctuaos, c
úquell<tS que, incvitn.ve!mente, irilo surgindo
com o propt•io ppogresso do pn.iz,
OJ'n,, é este um rm.balho que demanda longo o p;tcicnte estudo, f:,lito, ]ll'inciptllmcntu,
sobre c!<tdos estn.tisticos sollr•o os Jiwto:> rcn.cs,
de que resultn. ;,, J•ccoit;t, ora existente.
Niio bastn. que o honrado ministJ•o dn. Jitzcndtt nos apresente, elll ;rt·o~:ms cil'ms, o
qtwnlwn cm que ello computn. <t mcsnm receita.
E' mistct• qno o Congr•esso Nttcionnl se convenqn, dH qno, nn.s comliçpos cconomicn.s go
paiz, nas stuL~ cit·cmnstmtcms proscn tes, nao
Jm razão do reccitu· que vonlm 11 Ji1!hat' o ctll-

enio orçamentaria .•. E slio, ,justamente, as
boas razões c motivos dessa convicção que
.
pretendo por meio deste requer·imento.
Passando 11 dizct• sobre a outl'f.l concha da,
b:1!<tnça ore<tmentm·i:t., isto· ó, sobre n. dcsp~::a,
comeÇo por ttccent11ar : e üwto sabido que a
pt·:1tic<t, v.et·dacleimmente proflcua, não ~on
siste, precisamente, na reducÇ'lo ou corte
do ve!'bas relativas a .este ou úquelle serviço.
Não; 11 economi11 só póde ser feita, com
mnt:1gcm real pura as finanças do paiz, si
elln. resultar de uma boa reorganisuçil.o administl'<üiV<t, que, simplificando os processos,
tmg-a, por consequenci:1, a tliminuiçi'Lo do
pesso:1l ou do m11terhtl respectivo;. a nilo. ser
assim, qn11lCJUCl' rcducr:il.o mts verbas. ordnutl'ins dos serviços cil\•a-se a um expmllente escus:ulo, e pam o peior.
O c )rte das verb:1s orilin:1rias serit substituitlo pela n,IJertum de creditas addicio!lttcs,
on tln.ndo o no ma 1wop1·io, por drspezu JU<1t9r c,
jit então, fórn. dn.s pt·evisões do Poder Legtslat.ivo, e, póc!e-se accresccntar, dispensada intcimmente ti sua, 1lsculisação.
Pol'tanto. pam ihzer um estudo vroveito.>o
acerm tltt cspecie, teremos, não só de bem
<1Vn.liar as consignações pam C<td:t nm:t das
verbas tlo serviço ordinario, mas ainda Jgual'nente de ajuimt• dn. probabilidade d'" occurl'0ncia de certos sel'Vi,,os, que obriguem a recorrAr a.o meio tlo creditas 11tldicionaes, no
exm·cicio.
E' mi~tcr pt·ovor c_nc'"utell~r. par~ am_bos os
ca~os ; sem o que, nao Juwcra 1lsmt!Jsaçao · eflienz tloB tlinlleiros pnlJ!icos.
·
Esta. questilo de ct•et.litos <tildicinnaes, extraortliMdosou snpplrmcnt.ures, é de importancitt crtpitalpa.m <t vid<t tin:mceim do to.dos·os
povos ; c por isso, achamos que o lcgt~lador
tem, J)Ol' toda. n p:wto, imposto reg-ra~ ~eve-.
ms, somente segundo as quaes sera ltCJto ao
Pmlm· Execntivo lançar mil.o de semelhante
t•ecm•so.
O mocln, o rptlllllltlll, c as conrliç,;es justifitudo csti tm~.a.do e limita,c\o nas leis.

cnli~a.<,

Noto, Sr. presiclente, que nu..~ propostas
t!e m•r;:~mento que 1bra.m submel.tid<tS ao Cong·t•csso Nacional. cm dias do ultimo me:t., as
\'Cl'b:ts de creditas <Lildicionacs, st'11nente, no
ttnno do 1800, subimm n mais ele 00 mil contos ; no <Ln no r! e 180 I a. ma. is ile II mil contos;
c llii.o ollstn.nl;r. ter siclo liberalrnr·ntc Yotado o
otoç,n.monto ordinario do corranto u.nno, ,iit. no
se11 1" semestre, v0-so qno os creditos at!ditliduna,r•s a.IJertos oxccdum ú, somm<L tio
I:UiOO: 000.1:;000 !
Nn org<tJÚSn.t;~.o do tt•<tbalho, que o hom•atlo
ministro dtl Jhzenda submctteu 11 considemç~.n
do Con"'rcsso Nacional, solJ o titulo ele pt•opostus ~o orr.,amento, tlcvo conlbss;w, !louvo
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criterio no modo de calcular os creditos or·
dinarios, houve methodo na forma adoptada.
M11s, em tmlo o caso senclo n primeira voz
que o g·ovorno tlit republica apr·esonta suas
11ropostas, in tonnres, ao Congresso, esse tra·
balho veiu aincla cheio da lacunas e sinües,
que deyem ser preenchidos ou corrigidos afim
do satrsrazer completamente ao seu impor·
tante objecto e fins.
O actual ministro eh Jazend11 occupa.va.
o 11nno pa.ssrtdo, o loga.r do relator do um<t dos
commissües do orçamento da Camam dos
Deputados, e, a esse tempo, S. Ex. qtwi::mVit-se
da JlLlta de dados c de informações, solicitadas,
por vezes, do hom·ado ministro dtt 1ltzenda
diLquclla época, para. bem tlesemponhar-se de
-seus encargos.
E, pois, e do cspemr qne o mesmo, .i à cnsi·
nado pelrt propri11 cxperioncia, não consintJt
que o Congresso Naoionn.l se veja tambem,
a.inda d~sta vez, forçado a delibemr sobre a
orga.nisação dos orQ<Lmentos. som lho serem
fornecidos todos os dados, minrrciosos o com·
pletos, a semellmnterespeito.
Além disso, nn.s pPopostas Yindas do go.
vm•no, deu-se umn.ln.cun11, pam n. qual niío
11osso deixar de chamn.r tt rt1;tcnr;ão do Senado,
e sobre <I mesma versa um dos pedidos con·
stan'tcs do meu requerimento.
O governo adoptou a praxe n.ntig-n., i1 q uni,
na verdade, ó i'ltndad1t em lei ainda vigente,
de juntar ás reJeridas propostas umit tr~bclla,
nrt qunl siío consi::rnallos tOt!os os creditas 'llddicionaes abertos clnmnte o exercício, acompttnhados da exposição do motivos o documentos Justificativos desses creditas.
Nota-se, porem, que. em~un.nto tbmm apresentadas as raziíes ou exposiçiies do motivos,
relativas aos creditas de 1800, e não sei, si
tamlJem, quanto aos de 1891, muht ali i se
encontm acerca dos de 1802, isto é, nenhuma
menção se fez dn.s r<Lziies, dos motivos compro·
Jmtorios das necessidades. porque, Jú, neste 1•
semestre, alJrit·n.m-se creditas acldiciouaes de
mais de dose mil contos de l'cis.
Precisamos sn.lmr a extensão dcsbts 'necessidades extrtt·Ol'Çitlllentn.riu.s, e direi ao
Senado para que; no or•çttmento que se vao votar, devamos, ou não incluir vor•btts espociu.es,
no intuito do ovitill' it l'epetiç,i:í.o de taes cre·
ditos.
Do pouco que tenho dito, bem vê o Senado
que a nlltteria de meu requerimento ó opportunrL.
Em primeiro lo.g·ar,. peço ~ ~cmcssn. dos
qmtdr•oB relativos n. rend11. ncluu.nomt, nos ter·
mos e m1 llit'LlliL du men requerimento n.rdo·
rior, do 2:i do jnlhn tlo JSD!; dC[lOis, l1I'Oilli::<.;n,
dtl exposir;iio de motivos, isto é, doetunentos o
mzões Justillcn.tims dos ultimas cred.Hos addi·
cionaes, c, fhmlmento, pooo osclttr•ecJmentos e
i nformuçucs <l.ccrcn. cltt oxocuçfLo dos arts. 3°
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e 5" das di$posiçúes tmnsitorias da Clnstituição
· o'smiado sttbe do que se tratil. nesta ulti·
mtt parte do requerimento.
Sobreleva muito para o nosso intuito o subor em que peso acho, it divisão das rendo.s
que pas~amm, pela Constituição, it economia
financeira dos.estados, e o estado da sua res·
pectiva liquidação p11ra ·com o Thozouro Fe- ·
de!'ll!; o bem assim, quaes os estados quo já
tecm feito a despeza de todos os serviços,
que tttrnbemlhes pllssllram, por surt conta,
quites as despezas que ainda. se cstiT.o lazenc!o
por coni.a da. União, e qwte,; 11qucllas que os.tão pr•oximtt.s de cess11r, segundo as circums·
tancias. .
·
Devo acct'escentn.r sobr·e este ponto especial
que muito serin. para. desc,jar que o gove!no,
ou o proprio ministro da llLzendtt, IUiuS ii
pitr do que nús outros das occurrenc\as quo
têem \ln.vido llit execnç(io dosrt!lndidos. ~wtiggs
c rlrts necessidn.(Jes dos estados, que .)a estao
ou estiLo sendo ultimamente orgrtnisados,Jbsso
o primeiro a propor as medidas que lho p11·
recessem de mn.ior elflcrtciit pttra <t solu~'ão
final desse mistér.
.
O requerimento f[Uc vou n.prosentn.r, c o
seguinte (18):

'·· ,.

•'•

.

',,

REQUETU~!E:'\TO

Rcqneiro CIUC a me::a do. Senad? .reqt!isif:c
do governo, por intermedto do Mrn,rsterto da
F:tzemht, como elemento nccessn.rto 11 bott ela.·
bor•ar,ão das leis do orçamento, o seguinte:
l •,: Itemessa dos quadros relati vos <i remln.
itdUttneil•tt, nos termos c·mt Jiirma (.lo meu
reqner.imcnto tmtcrior, tle 25 do .JUlho ·cto
1891 •
2."' lllem das cxposiç,ícs de motivo:';- doeu·
mentos que serviram de bn.se aos. drJlcrcntes

Cl'C(litos abertos pelo Po(~er Ex_9cutrvo,dur~nte
o exercício corrente, vrsto nao terem vmllo
com it tabcl!tt A das propostas do orçamento
recentemente apresentado pelo govemo ;
3." lnform;t~ão e escln.recunentos i_ICCt·c~ _d~
execuoiio lias arts. 3' a 5" das dzsposrçueK
tr•ansitorias dn. Constituiçiiu, n.fim de serem
adoptadas ns mellidas convenientes.
Saht lhts sesstíos, 19 do .iullto de 1802.'lln,m·o Ccwatcanli.

E' ttpoia.do, posto em díscussíio e sem t!ebtüe
u.ppr·ovrtdo.
O Sr. c\u'l.l:a.n. Jnnior tliz qne, Jil.·
zendo parte lle dtms commissilcs, do rnn.r·inlttt
e n·rznrt•n. o do finanças, tt!lllJas sobt•ocu.neg·uuas
tlo"tr·nlmllJos importantos,rcqucr dispensa. destn.
commissiio.
ConsulttLdo, o Sonmlo concedo n, diSlltlliSU.
l)ellilla.
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ANNAES DO SENADO

O SR. PRESIDENTE nomeirt o Sr. senrtdor
Uba!dino do Amrtr~tl prtra substituir •na. com·
missiio de rlnrtnça.s o Sr. senador Cunllrt
Junior.
0 SR. 4° SECRETAJUO lê e, esta.ndo apoiados
pelo numero de rtssigna.tura.s, viio <t imprimir
pa.ra entrar mt ordem dos tmbalhos, os seguintes proJectos :

,I

rtjustes concluídos nrt co.nven~ão postal de
Vienna. rea.lisadrt em 4 de ,mlho ele l!l91, entre
a Republic(1 dos Esta(los Unidos do Brazil e·
outros pa.izes.
Leva.nta.-se a sessão 1t I IJOra e 10 minutos
da ta1•de.

N. 25-1892

!.

I

i

'.

o Congresso Na.ci ona.l resolVA :

50•

sessão

em 19 de Jnlbo de 1892

· Art. J.• Os bens qtie até hoje teem esta.do
em posse das ol'dens religiosas passl\roO inte- Presidencia do S1•. Git Gotelart (2° secretario)
gralmente à disposição do Estado.
Ar I;. 2." Revogam-se as disposições em con·
SU:'\JMAIUO-Chn.mn.rln.-Loiturn. dn. na~n. o ntlillmonto
traria.
cln votnciin-E~t·twrr·:~"l'I~-Onnr.:\I no PI.\- Chnmntln.
Sala das sessGes, 18 de ,julho de 1892.- - Ar!in.rnonto do. votrtciio da propof.lit:ii.•J n. i7 dJ i802
.T. Saldctnh• Jlfal'inlw.- Am."1'0 Owa/canti..Toaquim F'c!icio.-R!yseu Hal'lin.~.-.Tosd Be1··
na1·do.

-01•dmn rio din pn.a•n 20 do

COl'ren~o.

·

fl •11m· o Caoatcanli.-.Tosd Bel'll<~I'Clo.-Eiyseu
Mcertilts -Ratdillo ll01·n.-O!i~cit·ce Gulviio.

Ao moio·ditt compttreccm 24 Sr·s. senadores.
a sttber: Gil Goulart, Antonio Bn.enn.• Thomaz
Cruz, Souza Coelho, Joaquim Sarmento, Ma·
noel Barata, Cunha Junior·, José Bermtrdo,
Oliveira Gaivão, Amaro C1Wrt!canti, Messias
llll Gusmão, Ttwar·es Bastos, Coelho e Campos,
Virnilio Damasio, Domingos Vicente, Aristides
LobO, Salda.nht> Marin!1o, Joaquim I<'elicio,
Amedco Lobo, Rangel Pestana, Joaquim lle
Souza, Silva C:tt1edo, Paranhos e Luiz Delfina.
Allt•c-se tt sessão.
E' lid::t e postn. cm discussão, a qual encermse sem dellate, ficando a votação adiad:t por
JiL!t;l, de numero legal, n. actrt da ~cssão
anterior.
OSrt. 3" SECrtET.\rt!O (sa1•oindo de 1") dit conta
do seguinte

ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE

N. 2G -1892
O Congresso Nacional decretn, :
Art. I. o E' o governo autor•isado n, fazer
re1•el'ter· ao qun,dro dos officiaes em serviço
activo o coronel de engenheiros refor·mado
Dionysio Ev:tngelisttt de Castro Cerqueit·a,
com todas as vantagens que por lei possam
cuber-Jhe, senllo considemdo como si nuncu
se tivesse llado tt sua rel'ormrt.
Art. 2. o Rerog11m-se as disposi~'ues em contmrio.
Sttltt dns scssGes, I8 de Julho de I892,-

~
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Entrrt seg-uidnmonte em 2• discussiio, com o
Pl1rcccr da commissão de finançn.s, e são sem
uebttt'e n.pprovados, os n.rts I" e 2" du proposi~'ÜO dn. C:tmtwn. dos DeputrtLlos n. I 07, de
1892, n. qnn.l é adoptada p:tr•tt passar li 3>~ dis·
cussão.
G Sit.' Pnr;smENm diz que, srguindo-sc
mt or.lrm do ditt t!'n.ba.lllo~ de com missries,
d:L!'tl. lt paltL 1'1'11 li C[ l.litlC[ ll Ol' doS Sl'S, SOilltdOJ'éS
que q 11 oit•am apl'esent;u.r pl'lljectos do leis,
rcqnel'imontos ou indicnçGcs.
Ningouem pedindo n pn.l1wt•n., o SJ'. pJ'rJsidcnte desigrm pam tL ordem do dia 19 :
2" discus~iio dn. proposiçiio drt Camnrn. dos
Deputados n. 17, de 1892, approvundo os

Qtmrenta o novo autilonticttS lllt oleiçiío
sentttorittl a que se procedeu no estado d:t
Bahi:1, nas seCf;úes, untcas lle Btwraciio, .lacobina (Sttudo), Púo Grosso, capitn.l (Maré),' ·otegipe o Posso, nns I", 2' e :3",secçf,es lio Bt:fl.io
Gt·anrle; 1a o 2" de Ctt)'l'll; 4" d:L CIL[Il t;n l
(S. Ped1·q);

1~

o 2" da

T~tpern; }u

o 2·• üc

Qn~l

mndos; Ja, 2•, :i·• o ~1 ~de Santn1•om; 1"· ;?•. ::~ 1
c 4'''.lr C:tpim Gro;;,:o; 1·• tio Bom ,lcsil' úos
M<'it•n:l, 1" rlu SePr·iuha; :!• dn. CiLpil.nl (Se); :J•
da c:tritn.] (P<•ulin.); O• tio Jtiolln. Dmln; l' tln.

Vilta.ll•l Tn.pt\m (Jofto Atnnm); 11, 2•, :l• o 1'
do Nova Some; I" o 2• da Bm•rn. rlo Rio de
Contas; 2", 3', 4• e 5" da Conceiçiío do AI·
meida; I• de Abbadiu· o• de Santo Amnro; I"
e 2" de Itiubn.: Io dB Maragogipe; 2" da capital
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SESSÃO EM

!11.'
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.. ,

20 DE JULHO' DE 1892

(Santo Antonio), e I", 2• e 3• de Jacobina (Ria·
chão), e bem assim 20 n.nthenticn.s d:L eleição
senatorial a q J o se procedeu no estado de
Minas Gcraes, nas secções unicas de Taquarussú, S. Jose do Tijuco (Prata). Peçanha
(Figueira), Peçanha (Santa Tllereza do Bonito),
Boqueir~o c Verissimo (Uberaba); 5• secção do
Serro; 2" do Bomflm; 5" de Suassuhy; !• do
Tttbolciro (Pomba): 2", 3", 5" e 6" do Pa.troci·
nio; !J• de F. Sebastião do Pa.raiso; 3" de
Gunltães: 1" de Pouso Alegre; ! 11 de 'l'iraden·
tes; 2" de Juiz de Fura; I" e 311 de Patos.- A'
commissão de constituição e poderes.
O SR. 4" SECRETARIO (servindo de 2").declara
que não 1111 parecer~s.
ORDEM DO i.liA
Entram seguidamente em 2• discussão, a
qual e sem debate encerrada, adiando-se a
votação por falta de numero legal, os ttrts. I"
e 2" da proposição da Camara dos Deputados,
· n. 17 de !892, ttpprovando os ajustes con·
clnidos na convenç•tio postal de Vienna, rcn.lisadlL em 4 de juJIJo de 1891, entre a Republica
dos Estados Unidos do Brazil e outros paizes.
Comparecem durante o correr da sessão
mais os nove seguintes Sl'S. senadores: Fran·
cisco Machado, Cruz, Monteiro de Barros,
Lapér, Braz Carneiro, Campos Salles, Ubal·
dino do Amal'il.l, Raulino Horn c Esteves
Junior.
Deixam de comparecer por motivo justo os
Srs. Prudente de Mopaes. João Pedro, Gomen·
soro, Ctttunda, AlmeidiL Barreto, Joi\o NeivlL,
E. Wanrlenlwllt, Aquilino do Amam! e Pi·
nheiro Guedes;
Deixam de compttrecer sem causa participada
os Srs. Nina Ribeiro, Elyseu Martins, Theodo·
reto Souto, Firmino d:t Silveira, Rosa Junior,
Joaquim ~urtinlto, Santos Andrade, Generoso Marques, Rttmiro Ba.rcel!os, Pinheiro
Machado e Julio Frota.
Indo pt•oceder-se a votação das materias
anteriormente encerradas, vel'iflca-se não ha·
ver nmis numero leg·a.!, pelo que !az-so a
cl1n.madn dos Srs. senadores que compare·
ceram it sessito o deixmn de responder os
Srs. Oliveim Galviio e A nmro Cavalcanti.
Niio Luwendo numero log:tl, contimmm
adiadas tts referidas votações.
Esgotathts as mn.terin.s d:t ordem do dia, o
Sr. presidente convidtt os Srs. senadores a
so occupttl' com os trttballws das coJiunissües
o desigmt ptu·a a do di:t 20 :
Vol.a.çilo t•m 2" diRcussilo 1l1L pPopm'll,•iín 1.lti.
CitllHtJ'tt tios DPputatlos, n. 17 do lti!J2.' :tppro·
vn.ndo os :!juste~ crn:cluidos nu. co!tvon,•ITo
postal do Ywnmt, rcaltstuht cm 4 do Julho do
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189!, entre a Republica llos Estados-Unidos
do Brazil e outros paizes.
3" discussão das proposições ~a mesma
camara:
.
N. 11, de 1892, concedendo a D, Adelaide
Telles Pires, vi uva do cnpitão de ttrtílharia
Antonio Telles Pfres, lb.llecido cm serviço do
dstado, na exploração do rio S. Manoel. o
Eireito it percepçii.o do soldo integt·al que cabia
áquellé omcial mt ópocn. em que 1b.lleceu.
N. 20, lle 1892, revertendo a D. Adelia
Carolimt do Oli veira En nes Bu.ndeim e a sua
filha menor Adelia Ennes Bandeira, reparti·
damente, a pensão que percebia D. Carolina
Cecilia C11mpos de Oliveira.
I" discussão dos projectos do Sen'lldo.
N. 2.'í, de !892, determinando que os bens
que até hoje teem estado em posse das ordens
religiosas passam integmlmente á disposiç-Jo
do Estado;
N. 26, de 1892, autorisando o governo t\
fazer reverter ao quadro dos ol11cines, em
serviço activo, o coronel de engenheiros refbr·
mudo Dionysio Evangelista de Castro CeÍ.'queim.
Levanta-se a sessão ás 12 horas e 40 mi·
nutos.

5!• sessao em 20 de inibo de 1892
Presidoncia do S1·. Pt·udento do Jlfomcs
('!)ice·1JrOsidcnle)
SUMt.tARIO-Chnmndn-L.eitnrn d:t nctn. o ndinUJento

dtL votnc;ito-8xrtwm:i'I't~-0Rillm no ll!A- Discnssii.o
das pt•opnsir:õds us. H o 2·1-lliscu:-;~ii.u <lu _projecto
n. 2v-DiscurlHIS dcm St·s. 'l'nvnrns Bnstn:-~. Snld1111hn.
Mnl'inho o Gouu:m~nl'n-gncot•t•ntnouto cJn dtscussitoVot:u:;~o do [H'tlirlcto n. :r,- Yotnr~1i:n tln~ nctM dnti
c1ins 18 o 10- ,~otnQão dn Jlt'npm:içii.rl n. ·17-V11tnt,lii.u
dns propc.sir,líins ns. i1 o 20- Yot1H;1i:n dn p1•ojfJcto
u. 2tJ-lt~dncr,líio-0J;clum do 1.1i!l pnra 21 do COI'ronlo,

Ao meio-dia compttrecem 20 St•s, senadores,
n. s:tbcr : Prudente de Mor:tes, Gil Gouln.rt,
Antonio Br.tena, Thomaz Cruz. Souza Coelho,
Joaquim S:mncnto. Nina Ribeiro, M:tnoel
B:tmt:t, Cunlm .Junicir, Gomensoro, .Toso Ber·
n:n•1lo, Oliveirn. Gnlvií.o. Mcssia~ 1lo Gu~m~.o.
T:w:u·cs Basto.<, Vit·g·ilio D:tnmsio, Domingos
Vicente, Monteiro de B<wros. Aristides Lobo,
S:tlil:tnhu. :t.ln.rinho, .Jo~tquim Folicio, Ca.mpos
S:tlles, Silva C:l.!lelln. Pttru.nlio~. H:tulmo Horn,
Luiz Dt•llino o lhunit•o Bareollo~.
-

a ~cs~ao,
E' lidtt o postn. om tliscus~i\o,~t CJlllt\ enccrm·
so som dolmto, Jlcm!llo 11 votaçao Ulltn.da pot•

I
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ANNAES 'DO SENADO

ainda não Jmver numero legal, tt acta da direito á percepção dei soldo integral que
sessão anterior.
Cttbia àquelle Offieittl nu epoca cm que 1ltl·
0 SR. 2" SECRETAJUO (sarPindo de :1") clít leceu;
N. 20, de 189'2. J•evertendo a D. Adelia Ct1·
conta dtt seguinte
rolina de Oliveira Ennes Bandeira e à sua
fllhtt menoJ• Aàelín Ennes Bo.ndeira, repurtidttmente, n pensão que percebia D. Cttrolina
EXPEDIENTE
Cecilin Campos de Oli veim..
.
Seg·uem-se
em
1• discussão os projectos do
Tele"mmmn tla. mesn da camam do estado Senado:
.
de Go~~-tz, datado tle 19 do corrente, concelJido N. 25, de 1892, determinando que os bens
nos seguintes terJhOS :
que nte hoje teem estailo em posse dtts ordens
«Ao presidente elo Senado- R!o- A mestt religiosas passarão integralmente ii ilisposidtt cttmarn. do estado commumctt· vos que ciTo do Estndo ;
o primeiro vice-presidente tene~te-coronel
Antonio .Tose Cttill.do prestou ho.Je. compro- . O Sl·. 'I'aval·e• UEt.stos C:liz que
misso perante 11 CtUilt1l'tt no respecttvo cargo o Sr. presidente acaba de pt,r em discussão o
e assumiu em acto contínuo o governo do
estae\o.-Joaquim Fm·namles de Car'IJ,.llw.- pro;ecto· n. 25 detei'minando que os bens das
Josd Jacintho 1/,e Almeida.-Jel'onymo de Sou- ordens religiosas passem integralmente para
;;a Jlfol·aes. »-Inteirado.
a posse elo Estado.
Ha poucos eUM tmtou-se de um projecto
Outro elo vice-presidente do mesmo estado, em que se se consignava disposiçãoidentica, e
dn.tado de JS elo mesmo mez, concebido nos em uma. das sessões passn.das, como membro
seguintes termos :
da commissão de justiço. e de legislação, o .
«Ao presidente do Senado-Communico-vos orador teve ens~jo de esplanar-se a respeito.
que, havendo prestado ho,je perttnte <1 camar,a Ora., quando um proJecto desenvolvendo o
dos· deputados compromisso do cttrgo de prt- art. 72 § 3' da Constituição já ibi votado no
meiro vicll-presidente elo estado, assumi logo Senado, admira que houvesse razão para cono governo, collocanclo-mo aqui its vo.ssas or- spicuos membros . do mesmo senado virem
dcns.-Jiutonio Josd Caiado,l"viee-prestdente.» apresentar um outro pro,jecto, ilt7.endo revertet• para o Estado a posse dos bens das ordens
-Inteirado.
Vinte c cinco authenticas da eleição sena- relig·iosas, quando, entretanto, jit se considetorittltt rrue se procedeu no estado da Bttltia, rou o assumpto,rc~entemente, em virtude de
lltL 3• secção da Conceição do Monte; nas :3·• e ~tma e!llendn:_ que ttve a honra de. ~ubmettet·
4" da Sel'!'inha; I•, 2", 3" e 4" ue Alcobaça; <1 constderaçao do Sen~d~, determtnan~o que
2" da capital (Stmt' Amm) ; 1" dtt ct~pitttl os bens das ~rdens rehgw.~as Jl,et·tencmm ao
(S. Pedro); 2" e 5• de Jacobina; 7" o 8" da Estado, contmu11ndo ellas, por~m, n11 po~se
Cuchoeira; 2" e 4• de Jaguaripe; l" tlo Alto d?s m~smos .be1_1s, de modo·a. t~ao s~lfFer m_?·
elo Rio Doce; I" da Villtt elo Prado; 1", 2" e thftcar;wo o thrCJto d~s o!·clens a adm.mt~tra~'uo
3" de Orol.Jo; 2" e 4• do Pmdo (AlcoiJa<)n.) ; 2" tios bens, nem a preJUthcar·se os du·eJtos elo
de Monte Sttnto e 5" da dtt Conceição da Feira. Estaelo.
,
.
.
-A' commissão de constituiçfw e poderes.
N'?_ en.ta.nto ve que o proJecto agora .. em dJS·
.
. .
"'
cussuo 1az reverter ao Estudo a posse elestes
O Sn. 3' _SECltllTAIUO (scrvwdo de"') pe- bens, posse que, como sabe o Senttdo, desde
c!twtt que nua ·lm pareceres.
longos tempos esteve sempt•e em podet• tias
ordens religiosas.
··
E
toüos
sabem
taml.Jem
q
uo,
si as orde11s
ORDEM DO DIA
sempre tiveram a posso destes lJens, u. p!;opri·
eclacle delles p~rtencil1 ao Estado.
Não havendo aindtt numero Jegttl, continütt Qual ~t mzii:o, pois, pergunta o orador, por•
adiada a votar;ão dadn pam tt ordem elo dia que tendo o Senado aindttlm poucos tlias votado um pt•ojecto, fazendo reverter ao Esl;nclo 1t
de hoje,
propriedatle tt que o Ol'lltlor se rofl:wo, o estan·
Ent.rttm em :3" discussão, a f]tuLI .ó sem do esse prn,jeeto <lC!pO!Hlenclo do voto do outt·o
dchn.te encenada. adiam\o.so n. votn.çlío por ramo do Po'.lcr LcgoishttiYo, isto ó. ttinda. não
1itlüt de numero lcg11l, tts proposi~'Gos da tentlo sitio rcjeittu!o, a.pput•cco n.gom tt t!ispoCtLJnltt'tL dos Deputttdos :
si~'iio que discuto?
N. 1!, de 1802, concedendo tL D. 1\ddu.itlo
Por· isso desejava, ptn·a ot·icntnr-so rm c! is·
Tellcs Pit·cs, viuva do capitão de artillmritt cussiTo o no voto que tem de tlm·, que ttlgTI!TI
Antonio Tollcs Pire:>, Julleddo em scrvi<;o do tios conspícuo~ sig!11ttm•ios do pt·o.iecto !110 csEstutlo, lm oxp!omçlío uo l'io S. Mu.nocJ, o cltu·eecsso a rcspet to.

I

·•

'

i
I

·~

.

.~

,,.

,'

' I

SESSÃO EM

,.

I'

20

DE JULHO DE

1892

15

0 SR. SA.LDANJ!A MARINIIO-., ,e para esta·
O Sr. Su.ldanh.!'l. Marinho Sr. presidente, a mzão principal eles to. lei, belecermos ao contrttrio a declaraçiio positiva
que apresentei, com outros honrados collegi1S, llaquelles a· qttem pertencem esses bens, ores
consiste na maníf2sta~iio da verdade jurídica nultit~s, desde que as ordens não teem reprede que nenhuma das corpomçües religiosas sentação, porque não a teem. Devem pertencer
ao Estado e entretanto vivemos nesta incer·
tem propriedade ...
porque muitos considemm erradamente
teia,
0 SR. TAVARES BASTOs-Isto jú, estiL deter·
a
questão,
não conhecimento (!o direito,
minado no projecto aqui votado IU1 poucos em relação pelo
ás
ordens,
que aliits,j:i. não existem,
di::ts.
como disse, org·at!isadas pet•l'eitamente.
0 SR. SALDANHA MARINHO-.,, e nestas Que ·tazer desses bens ~ Passai-os pam o seu
circumstancias·, pareceu-me que a . dírecçiio proprietario, que é o Estado.
desses bens a ningu~::m póde caber melhos do As leis da :1rmortisação alti estão e el!as cer·
que a seu dono, que ê o Estado.
tamente imprimem ás ordens fa.lta. de capaci·
dade
para elienal-os, Pltra dispor delles e
Com effeito, o Estado é o dono delles.
outras condições. · .
As leis da aniortisação D-Ili estão, 11ispondo Porque, pois, havemos de estar ne~sas du· ·
quanto ao-destino dos bens das corporações vida.s?
· de mão-morta, · que não teem a disposição Adopto p~rfeitamente o que disse o meu
delles, não teem o poder de transmittil-os a honrado collega ; mas desejo que se faça.
ninguem, porquanto não teem a proprieda- quanto antes o que se lleve fazer, e não temos
de; e desde que niio teem a propriedalle, é mis· outro meio sinão o de uma lei que defina e
ter que se defina em poder lle quem devem deixe bem claro o direito do Estado à dispotaes bens ficar, em plena disposição.
sição, á propriedade desses bens. (;ll1cito bem ;
m1eito bem,)
Este poder é o Estado.
0 SR; .TAVARES BASTOs-Perdôe·me V. Ex.
O Sr. Gomenso~·o diz que, si o re• ·
Isto já consta da emenda que offereci ao pro- gimento
permittisse, era tta Sr•. relator da
jecto que votamos.
commissiio lle justiça que cabht tomttr a pa·
0 SR. SALDANII,\ MARINIIO-Bem, mas nada lavra sobre o projecto de organisação das
obsta que se vote o projecto que ofl\wece~os, sociedades em g-or:tl, entre as quaes se acham
para que não resultem embaraços, provemen· as sociedades religiosas.
·
tes de qualquer dn.~ ordens religiosas , que se Ouviu com toda <tttenQfto ao il!ustre mestre,
consitlere organisada na fúrma de dlla insti-: senador pelo Districto F'ederal, que.acabou de
tuição.
·
responller ao Sr. relator.
..
Não temos nenhuma organisada perl'ei· o Sr. presidente acaba de declarar que as
t:tmente, nem quanto ao numero. e é a ra~ observações feit:ts pelo seu collega, senador
zão porqu~, p:tm se constituírem pam ch~, por A!ag(,as, ainda estão de pe.
marem a SI aquillo· que lhes pertence, ellasJa O or:tdor tambem não deixou de estranhar.
não existem .
que momentos. pude-se assim dizer, depois
Portanto, si .iú. não existem, si os bens são de ter passado no Semtdo uma lei· quasi
re.< mel/ias, não lm sinão arredar qualquer comptettt sobre QUestões daquelht ordem,
viesse immediatu.mente um pro,jecto de lei
duvida em direito sobr~ esse ?·cs ?wllills.
como consignado·a,ampliamlo·<l e alterando-a;
o SR. Go~IE:'\SORO-Des(\0 quando e~
lembr:l.ndo ao Senado que parece ser o pro-,
O SR. SALDANIIA ;1-lARINI!O-Desde que tts jecto. ou o obJecto deite a roproducçrto de uma
.
ordens não teem corpomçíio, não tcem repre- emenda que aqui caltiu.
Ac:tutel:tr os bens dessas ordens , no
sentttção.
Entr·etanto, sabemos que lla projectos intuito do não ir parar nas mitos do estranmuito determinados de Roma, p:tra passarem gcil·o, como entendeu o Sr. senaclor que
acn.bon de Jhllal', parece-lhe que ti cousa
os bens das ordetls relig·ios:ts à cm•i;t,
que se acha perfeitttmente provenilla pelo
0 SR, TA VAMS BASl'OS - Mas disto mesmo projecto.
se trata no outro pt·ojecto.
·
No desenvolvimento do c::tdtt um dos tt!'•
0 SR. SAWANllA MAIW\IIO-NÜO estou op- ti n·os e do cad:t uma dtts disposições · ficou
pondO·Illll ou impugmtntlo o projecto :1 que se pot• sou relator bem acentuado, como se devia.
relere o honrado colleg:t. O que se J?l'etem)e entender tt propriedade das ot•tlens roliosas,
IHiflLJello que actnnlmente so discute e defllll- coHI'ot•mo o. interprctaçlio do ttrtigo da Conti vnmcnto Lletut•mi tml' :1 pt'O[lt'icthule desses st.itnir;:1o, e o motlo pot· quo tlove ser mantidtt tt
l1ons, pn.m n:io estarmos 11qui a ützor• cons:ts propl'iCLllltle dosstts Ol'dens. ·
ncsnccoss:tt'io se útz trar.or maiores consi"'
som J'unliamontos ...
derrt<;.õe~
cm ordem tt oxplttnar tL<tttil!o que o
0 Stt, LUJZ Dlill.l'INO-OU leis lluvidosas.

. 'I

'·'...

..

,

•''
, I

..

ri

16

ANNAES DO SENADO

Senado em sua sabedoria entendeu dever
vot11r. Não passou o projecto, assim como
niio passou o parece~ em silencio.
Aquelles que tiveram de apresentai'
emenda ao pro,iecto vieram iL tr•ibuna ~ expenderam o .seu modo do entender. Nao se
póde dizer qur. fo~sc mmnime a discussão do
senado, quanto as cmend:~s c f]Uitllt~ a~
modo por que passou o ]l!'OJCclo pn.m tr a
canmra dos Srs. Deputatlos.
O ormlot', porém .. pei·gnnta .ao nobre se·
nador e aos sigmttarws do prq]ccto, qual tt
necessidade delle, quando na Gamara vae-se
discutir essa questão ~
.
Será uma insinuação de modo a que se va
na camara alterar o projecto em discussão ~
Era isto que julgava necessario quo se explicasse para que o Senado ftc:~se convencido
da sua necessiclaclc. Repete, nao se acha satisfeito com ;, 1·espo~ta_ ao ap).lell~ feito ;pelo
sr. relator da commtssao de ,JUStir;a, e ets a
razão por quB entende dever t_omar :~ palavra para expender estas constderaçues ao
Senado.
Nin o·uem mais pedindo a pali1 vra· encerri1"
se a cliscussao.
Comp:trecem mais os sete seguintes S_rs.
scnarlores: ·Francisco Mi1chado,Elyzeu Martms,
Braz Cameiro, Americo Lobo, Rang~l Pest:tna,
Ubaldino do Atn:tral c Esteves .Tuiuor.
Deix:tm de comparecer por m~tivo ,justo os
srs ..Tofw Pedro, Catund:t, Almeida Barr~to,
João Neiva, Eduard~ V:tndenkollc, Aqmlmo
do Amaral e Pinhe~ro Guedes; c sem causa
participada os Srs. Cr·u~, Theodorcto So~tto,
Amaro cavalcanti, F1rmmo da Silveira, _J,os[l,
.Juniot·, Coelho e C[l,lllp~s, L<1por, J oaqu un de
Souza, .Joaquim M11rtml!o, ~:tntos Andrad~,
Generoso Marques, Pinheiro Machado c .Tubo
Frot:t.
Haventlo numero lcgn.l, procede-se á v:ota.r,•ão
das nmtcrias cuja discussão lleo11 rmeci·racht
nesta e tHL sessão anterior.
Vota-se, em 111 discussão o e rc:jeil.ado, .o
pt•ojccto do Semulo n. 2~. d~ 1802, clete:·nunando que os bens que lt~e. hoJe teem _ e~tado
om posse das ordens religtOsas p:tssm·ao mte"l'l1lment.e ú. dispo~h:i"to do Estado.
"' Votam-se e süo n.pprovatl:ts as acl;~ts das
sessües do.~ tlias lR o I!J rlo COl'l'ente.

-

Votn.rn .. ~e o ::-;ü,o sHCCP:-:sivnmento n.pJWdvn.-

submetticlas iL sanc~ão presicloncial as proposições :
N. II, de 1802, concedendo a D. Adelaide
Telles Pires, viuva do capitiio de artilharia
Antonio Telles Pires, falleciclo em serviço elo
Est<tr.lo, n:t exploração do rio S. Manoel, o
direito iL percep~•ão do soldo intreg-al que cabia
itquelle olf!cittl na epoca em que Jil.lleceu ;
N. 20, de 1892, revertendo a D. Adelia Cal'Olina do 'Olivcim Ennes Bandeira e iL sua
tlllm menor Adclia Ennes B:tndeira, repartidamente, i1 pensão quo percebia D. Carolina
Cecilia Campos de Olivcim.
Segue-se em l" discussão, e é sem debate
approvado para passar iL 2", ind'o antes its com.
missões reunidas de marinha e guerra e do
justiça e legislação, o projecto do Senado
n. 26,de 1892, autorizando o g-overno afazer reve~ter• ao quadro dos oillciaes, em serviço
activo, o coronel de engenheiros reformado,
Dionysio Evangcllisti1 de Castro Cerqueira.
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O Sr. Presidente diz que se acha
sobre i1 mes<1 e vae a imprimir no Diario do
ConrJ>·csso, afim de ser discutida na proxima
sessão o seguinte
PARECElt-N,
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O Congresso Nacional resolve:
Art. 1." E' o governo antorisado a contratar, com quem mais vantagens ofi'ereccr, o
serviço do reboquo,por meio de vapores e pelo
pmzo de IO annos, n<1s bttrras dos rios Itapémirim c Benevente, no estado do Espirita
S:tnto.
Ai·t. 2.• Alem chts cl<1usu!as do decreto n.
fJ7':'>7 tln l H do janeiro de 1887, no que Jbrem
applicavcis, o contratante so ourigar:'t a lltzer
o serviço com dous reuocntlores novos c de
JiJr~•a motor:t nunca inJcriot• a 40 cav:tllos,
devendo o primeiro flc:w prompto om seis mezes o o segundo em nove mezcs.
Art. 8:• Fic:w:i. igualmente obrigado ao
lmnsportc r.:r:ttnito das malas do correio, pelo
meio tmtis i':tpido c st•guT'O pitl'tt tts citladcs de
ltnpúmirim, Cacliocim rlu ltit!JÓmirim (\ Auchicttt.
ArL 4." Obrig:l.l'-se-lia:t 1.mzer sempre b:t!isn.do o eann l 1111~ btLI'l'aR do~ dou~ rel'eridos
riu~ L' a. dar comm:wtlu s:•g'lli'O,meio tlc Llcsemhu·quo n, pas~a~·t·iru:;, cobmntlu no ma.ximo

dos os art. l" e 2" dn. pl'Uposiçiio ela C:ttmtra.
dos Deputados n. 17, tle 1802,_ :tpprov:tntlo ~s
ujustcs conclniclos na. eonyew;ao pos~:tl do v:~
e mm, re:~lizad1t em 4 !lo .Jlllho do ISJI, Oi!1h
a Ih•publica dos E:<tndos Unirlns do Bt•n.zil c
onlro~ pn.izes. a q tml ú :ulopt:u ln. pn.rn, passa.!' ;~~ poi' pcl-l~oa rulu!La.
At•l~o r;.u Gomo a.uxillo o g·nvPrno }mga,l'iL nu
tt :3 · di~cussão.
cotüi•actatlor
unm sulJvcn~iio annal1ttú 30:000*
Votam-se em 3" tliscus:<~o e :.;ilo RucccssiVttmente i1pprovatlas o adoptadas pam serem cm prestuyües mensaes, depois do vorillcadas.
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Art. ü.• Revogam-se as disposições em con- E' lida e posta em discussão, a quak en·
trario.
cerra-se sem debate, ficando a. vota.ção adiada
Sala das commissües, IS de ,julho de 189'~ por não haver ainda numero legl\1, a acta da
-Tavm·es Baslos.-Jlfanoel Bal'ata.-Americo sessão anterior.
Lobo.
O Sn.. I• SEC!l.E1'ARIO dá conta do seguinte
Nada mais havendo a tratar-se, o Sr. presiclente designa partt a ordem do dia 21:
EXPEDIENTE
Discussão unica da reclacçiío elo projecto do
Senado n. 20 ,de 1892, autorisando o governo
a contratar, com quem mais vantag·ens o1:..
ferecer, o serviço de reboques, po1• meio de Otncio do I'' secretat•io da Camara dos
vapores e pelo praso de 10 annos na barra Deputados, datado de 19 do corrente, remet·
dos rios Itttpemirim e Benavente, no estado tendo as seguintes
do Espirita Santo;
3• discussão do. proposição da Cltmara dos De·
1'1\0POSlÇÜES
putados n .J9,de 1892, conceuendo ao governo,
no exercício de 1892, um credito especial e
extuwrdinario de .C .14613-5-0 para pagar a
N. 21 -1892
Luiz Cahen & Sons a importanr:ia de ser•vi~:os
prestados mt comprn. ela Estrach de Ferro S.
O Congresso Nacional decreta :
·
Paulo e Rio de J<tneiro;
2" dita cltt proposi~ão diL mesma camara Art. I . " E' o governo mltorisado a manda1•
n. 4ü.dc 1891. ttUtorisando o Poder Executivo pagnr a ,Justiniano .Tose de Barros, pagador
a.reformar o regul<Lmento da secretaria de Es- do Thesouro Nacional, reintegrado por detado de negocias da guert•a e reparti~ües an· creto de 2.'5 de março de 1891, os vencimentos
nexas, sem augmento de clespeza, o sem pre- de seu emprego, a contar de 22 ele janeiro de
1890 ate 25 de março de 1891, em que esteve
juízo dos clircilos adqueridos.
privttdo de exercei-o por motivos indeLevanta-se tt sessão it I 1.'4 hot·tt tht t<t~·cle. pendentes de sua vontade.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em
contmrio.
C11mai'tt dos Deputados, IOdeju1l!o de 1892.
-JJermwclino de CamJlos, presitlente.- ilntonio ..t:e,·erlo, Jn secretnrio.- F. de Paula O.
Guimcm7e.,, 3n secretario. -A' commissiío de
52• sessao em 21 de Julho de 1892
finanças.
P1·esiclanci<t do 81·. Pl'!ulente de ,l[oraes
( "ice-Jn·esidcn te)
SU.i\t\IAUJO-Chn111nún- Loitm•a 1ln IICtn-,\dinruontn
1ltL Vtltllt,tiin-BXi'l•;)lJg:\''l'li-(IJliH::.'I llll ilf,\-g!ICCI'I'Il..

IJ10ilto dtL discnssii.o tln l'tHliiCf,làO dn Jll'lljucto n. 201)i:4CHSHii.n ela pt·opn~ir,!i'i.tl u. 1U- J)iscnt·sos d(IS ~rs,
l.~uiz Dclnno o Awnru Gn\'rdcanti- J<:w.:ot•rameuto tln
1hscu~süo- 2a diRCUN~iio dn proposir,ii.u n. ·'tl3- Di.~ ..
Clli'RuS clm; SJ'S, Rnenn o C1111hn .Jnuiu!'- Vüt/\1,\IÍOsOrdo:u do 1Ji1\ p·u•n ~~ do C;li'I'I.Hlto,

Ao meio-ditt comparecem 2:3 senhores senadores, tt saber: Prudente tle Mames, João
Pedro, Gil Goulart, Antonio Buentt, Souza
Coelho, Joaquim Sarmento, l\Ianoel Barata,
Cunha .Tunior, .Josó Bernardo, Amttro Ctwalcanti, Firmino da Silveira, Ttwares Bastos,
Hos<t ,Tnnior, Coelho e Campos, Domingos Vicente, Monteiro de B11rros, Bmz Ctwnciro,
Al'istides Lobo. Saldanha Marinho, Amel'ico
Lobo, Uba1dino do Am!tJ'iJ,I, Raulin.o Horn o
Luiz Dc1Jlno.
Abre-se 11 sessão.
tU,:':Al> l

:1 -

\', III

N. 22-1892
O Congresso NaciO!litl resolve:
Art. I. • Fic;t conce(!idtt <t D. .\nmt Maria
das Neves Damusio n pensão annual de 1:200$,
em attençiio aos relevttntes serviç,os prestados iL patritt por seu finado nutrido Dr. João
Jose Damasio.
Art. 2. n Revogam-se as disposiç:ües em
contrario.
Camam dos Deputados, I!J de .i.ulho tle
1892.-J.i'e,·naJ"tliuo de Cttmpos, prestdent.e.ill'ltonio .1.~eredo, I" secretario.-P. de Pmtla
O. Guinla1't7e,, 3" sot.:retario. - A 's commissões de marinha e guerrtt e de finanç:as.
Vinte e duas <tttthenticas da eleição salllttori·
ai o. que se procedeu no estado de Minas Gemes,
nas secç,jes UJ:icas de S..loüo Baptisbt (Bar·
reiros), Dittmantin<t (Menclanha), Grito ~Io~ol
(Extrema), Gt·iío Mogol, Januario. ( Moca.muo)
e Pitanguy ( Martwilhtts ); na I• secção de Din.mantimt; nas I" e 3' de Poços de Caldas; nns
1n e il" de Pt•ados; ntt :3• tle UlJil.; na l" de
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tos do pro,jecto, que estti em debate, não per~
deriio com isso.
Sei perfeiti1mente que, tendo a proposição,
que se discute, atmvessado a Gamara dos Srs •.
Representautes da Nação, o nel!tt 11 honradn
e criteriosn commissão de Jitzendtt, tendo p;tssado pelos tr·amites regimentn.es da mesma·
msa., tem jit a seu Jitvor tudo qmtnto os interessados ni1 proposição pocler·iarn desejar e
tudo qtHtnto este augusto Senado podel'ia ex·
igir. para orient;u• o seu 11rocecUmento.
Mas nii.o me ptwece, nem que a Gamam
rios
Srs. Representantes, nem que n. nobre
ORDEM DO DIA
cornmis,iio do Senado se sintt1m hostilisados,..
quando os interrogo c peço pttra rtue me enEntra em discussão unicn., n. qual enccrt'a· c~tminhern e me orientem do modo tttl, quo
se sem rlelmte, adiando-se tt vota~ão por litlta nunca pese a mais Jigeit·a nuvem sobre o metr
de numero legal, tt redacçt1o do projecto do eleYer ele senador.
Senado, n. 20 de 1892. ;mtorisa.ndo o gover- E' preciso ac;tutelar o erario mwiona!.
A onc!a dtts pretenç·ües sobe todos os ditiS, e
no ti centractar, com quem nutis vantagens
ol!erecer, o serviço de reboque, por meio de um grito do alerta, .necesstlrío em todos os·.
vapores, pelo prazo de 10 annos, nas lxtrms tempos, é no momento mais necessapio n.inda.
dos rios lt;tpernirirn e Benevente, uo cstttdo Creio que mesmo o Senaclo ouvirít com
prazet· motivad;t a proposição cm c!eb;tte.
do Espírito Santo.
Segue-se cm :3' (\iscussão a p1·oposi~ã.o dtt As mziíes, o;~ J'nllllamen tos mttis precisaCam;tra dos Deputados, n. 10 do !8!!:2, conce- mente patenteados, nos tornarão mais con-·
dendo ao !J:OVcrno, no exercício de 1892,um cre- tentes comnosco mesmo
dito especial o extraordinario de\: 1.460-5-0. Peço it honracla conunissão, mais urna vez,
para pagar 11 Luiz Cohen & Sons, a impor- que me des!ulpe esta exigenci~t. O Senado,
tanoii1 de serviços Jn'estados lllt com pm da compenetmdo, como eu, do mais alto sentiEstrada. de Fcrt•o S. P<tulo e Jlio de .T;tneiro. mento dos seus deveres, sabe que vae nisso o
interesse de·todos.
Srt. CoEWO E CA~!POii- E' o direito de
O St·. Lnb: Delf'ino- St'. pt'esi- v.0Ex.
üent.e, peço desculpa. a V. Ex., pe•:o dcsculptl
O Sl•. A.1naro Cavalca.nti-Vea este illi!J;Usto Senado, e sollretudo pe~o desculp;l ,·L illustre com missão de JitzerHin. 1t quem nllo satislltzer· o meu honrado collegtt ele Santn.
me vou especiltlmcnte dil'i~·ir, occup;lndo por Catharimt relativamente it proposi('iío que se·
discute.
alg·uns momentos 11 nttcnQiio dtl caitt.
Desejn.vn. que alg1Jlll dos honrados mem- O parr.cer conclue assim : « que a referida
bros cli1 commissii.o 11 que me rel\~ri me csclit- pt·oposir.•iio s~ja adoptadtt, pot· tratar-se de tlerecesse sobre est.t proposiçiio t!a Camal'tt dos bito contmhido pelo governo 1Cdcral dentr•o.
St·s. Reprcsentmltes. que vae autorh:ar o pa- das ;tttribuiçGes que 1110 competem. » O go-·
gamento do .\; l.4Gri-5-0 ao Sr. Lui~ Cohen vemo J'edeml comprou tt Estrada de Ferro
& Sons, tlc modo ;t poder, ~obr•e n 1\md~tmcnto S. Paulo e llio de .Janeiro : esttt Jh·ma Luiz
Cohen & Sons prestou serviços de correta-'
e m~ücs pondet·adns, dirigi!· o meu Yoto.
Pet:•o ú benevolencitt da illustre com missão gcns ; uma das cl;tusulas do contracto obt•igtt
rlo Senado que, nfio por cspiritn do dnvicht, a pa.gar tt mesma corret.-tgern ; niio tendo sido
não por· qualque!' mo ti \'O menos nobre, veJ;I pa.ga lllL liquidação do contracto e não tendo
no meu interesse e no meu pedido qmlqum· o governo verba espedn.l no or~•amento para
ou.tr;t m~iio que não se,in. o escrupuloso cum- 1\l.~ei-O, pediu esta \'CI'btt, ii. qui1l iJ do ·~
1.,1130-5-0, que, si não Jbsse o c,tmbio extraprunento rins meus clü\'el'cs nesta eas;~.
Nitn ú tn.mbem mcn intento Jll'ej mlicor os ortlilmrio tlo momento. importaria em cerca.
interesses tios ct•edr)t•es du Estttdo; nãu serei de 1:3:0008 e agom p,:,de ser Ctllculnd;t no duplo. A corretagem com eJ!'eito é p;rande; mas,
tlos nlt,imos a respoitn.l-us.
Porem n. iIlustre commissiio de lit~endn., n si o goYcrno tomou o compromisso de pa:::ar
Senado, (>~ pt•opt•ios cr·edut•cs, gunh;tt•iio neste segundo umtt cltlnsu1~t l1o contracto, o Pode!'
peqtwn" litigio em l[l!O ucttuo de ompe- Legis1atiYo deve d111'-lhe os meios de StltisJitzet•
nlmr-mc.
·
os compromissos tomatlos; Nem mesmo 6 oc-·
Aju,.;t.if:n., n direito, cs•~htrecitlos, illnmina- ca.sião tlc lit~er censuras ao g·ovct•no, porque·
rlo> mais diredamcnto pela pn.laYra, ,[o rlutt1- este neto •lo governo é do csty1o ; paga-so
fJl!Cr do,.; IIWIIl b!'ll>', !JUO ti\'Cl'Ulll OS LlOC\1111011· sempre t\ correto.gcm nestas transacçües.

Sape; na 1" do Cambuhy; nas 1• o 2" de .l:lriuarin; na 12• llc :l!inas Novas; n;t· :2" de Sttnt;t
Luzia.; na.s 5". ô" e 7• de Pouso Aleg-r·e, e ll:t 3•
di1 Villtt de Patos, e bem assim duits a.uthen·
t.ici1s cht eleição senatorial 11 quo so procedeu
no estllllo di1 Dallht, nas I • e ::l• secç•iíes do Rio
S. Francisco.-A' commissão de constituição
e poderes.
O Sr. 2" SECREl'ARIO declar~t que niio ha
pttrcceres.
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O SR. Lui7. DET.l'JXo-Mas pulo valor do ouro
no. occasiüo.
0 SR. AMARO CA VALCANTI-0 compromisso
cm do. pagamento em libras sterlinas, porque
assim !bi tttmbcm negociada o. venda e nesse
mister o corretor llroccdeu tendo em Yista
tt moeda com que devi<t ser pa,ga e o g-oYerno
ficou obrigado a pagar Jllt mesma especie. Não
se pagou nesse tempo i mas em qualquer
tempo O pagamento eem libras : O JUlÜOl' OU
menor valor destas pelo nosso dinheiro é uma
1\ttalido.de do cambio que não se pôcle remediar. Lamento que, em vez ele se pagar um.
se paguem dons ou tres i mas ó questão de
cambio.
Creio que no honrado collegn, bastariL esta
explieação. Não podemos deixar de satisJi17.er
uma, cln,usuht de contracto UCitbado, concluido.
Esta, é a.tó a, parte ele menor censura ; si esti·
vesse em debate n. compm. da estruda S. Paulo
e Rio de ,Janeiro, teria muito. cousn. que
oppor ; mas não temos nn,da mnis que fazer:
agora é pagar ttO corrator, que é quem menos
lucrou n<t transac~·ão.
UM SR. SENADOR cliL 11m nparte .
0 SR. AMARO CAVALCAN1'!- Sim, não e do
governo n,ctun,l, edo governo provisorio i mas
j;'t declarei: a probidade nncional não tem so·
lur;ão de continuidade. não temos que indagar
qual ogovernoquecontmctou, mas si, quando
contractou, lbi de accorclo com o. lei que no
momento regia a especie e com os poderes CJ.UC
lhe calliam : si o governo a 1bz, poclentlo-o
1\tzer, nada, mais restn sinão hom•;tr a paln,vra
do governo, porque nelle está a probidade lb
propria na~iio.
O SR. Lurz DEr.Frxo-Estou satisfeito.
Ninguem mais pedinclo n p:tln,vm, encerra-se n. discussão, ficn.ndo a votação ndiada pol'
Jaltlt de numero legal.
Segue-se em 2" discussão, com o parecer da,
com missão de marinha e guerm, o art. l" dtt
Jll'Oposição dn. C<tmara dos Deput;tdos n. 4G,
de 1801, autorizando o Potlcr Executh·o tt re·
formn.r o regulamento dn secretarin de Estado
dos negocias da guerm e rep<wtiçües annexas,
sem augmento de desp~z<t e sem prejtlizo dos
direi tos ndquiridos.
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g·uerra, a repartição de aj udantc general, a
de quartel-mestre general e it intendencin da
1-(Uerm, o. _armn de · engenltnrin, e seu respecttvo set'VJÇO, o corpo de eno·enheiros, o de
estado-maior de primeira class% e o de estadomaior tle artilharia i
2°, a sustar a oxecuçiio das medidas le"iS·
lativas p~rci~tes, qne estejnm comprehendidn,s
na autorJsaç•ao d:t p1·esente lei, afim de serem
contempladas no plano gemi da reorgo.nisu~ilo ;
·
3',- a rever todos os rcn·uinmentos do Ministerio da i\farinha set~ augmento de despeza;
4", tt dispensnr os actuaes prt~ticantes de
mac!Jini~ta~ do tempo de em~mrque paro. a pro·
moçao, a YJSttt dos claros existentes no quadro
e dit falta r~e praticantes nas condiqões exigidas pela le1.
·
Art. ~·" A <tutoris~ção conferitla pela presente let deve sn bordm<tl'·se ao lWÇ•n.tnento decretado, e o plano de reorganisação ser submettido á approvação do Congresso. nos termos
tio art. 34, n. 18 dn Constituição Fecleral.
. A~t. 3. 0 Revogam-se ns dispo,ic;iio em contmrJO.
Saln. das sessões, 15 de janeiro de 1892•
- Bcmadino de Campos, presidente. Erluctl"llo Jllcnclas Gonçal-oes, 1° secretal'io.Jlntonio Bol'ycs de 1lt/wyde JurliO?", 2° secretario.»
O projecto que acabo de lei' foi igun.lment·e
adpptado pelo Senado, e hoje é lei da Repullltcn.

Portttnto, julgo desnecessnrin. a o.utorisação
conticht no pr(\jecto submettido it discussão.
Elle não contem materht non; ao contrario,
elia é mttis restricttt do que a consig-nada na
lei <1 que me reter i.
'
A~~im,_ pt~reca·m_e que o projecto em di~
cussao nao tem mais razão de ser, Posso estar
em erro. , .
O SR. A~rARO CAYALCA:>TI- Ao contrario i
tem 1\Lllado muito correctttmcnte.
o SR. JoXo PEDJw-Apoiado .
O SR· ANT07'1"IO BAEXA- ... mas julgo desnecessario o pt·ojecto e desejaria, (mtretltnto,
ouvir a opinião esclarecilh~ de outros !Jon. o Sr. A.u to ui o n aenn-St'. pre>i· rados s3mulores, espeeittlmente da illustre
dente, tenlto duvidas 11 respeito do projecto commissão de marinha e guel'J'a,
submettido ;\discussão do Senado.
O Stt. CuxHA JUNJon.- Sr. presidente,
Este projecto Jbi adoptado na CltllliU'n. dos estou inteiramente de ncc:orclo com o honDeputl1dos em outubr·o tle 1801 e posterior- rado senador pelo Pn.riL. A eommissão de
mente, em 15 de ,ittneü·o do cot'l'ente mmo. n nml'inhtt e g'tWl'l'a tio. Setlndo não quiz remcsmn, Cl1lllttl'il votou o seguinte projecto (10): ,ieit:Lt' o projecto por sua conta proprin e por
«O Congresso Nttcional decl'eta:
isso o submettcu h decisão do Senado.
Art. 1." Fica o Pocler ExecutiYo autol'i- Ninguem m<1is podimlo n ]l!LhLV!'<t, encer·
sado :
ra-se tt cliscnssilo.
I", n l'eOI'I(<tnizo.J•, de aceordo com o> pt•o·l Seg-uem-se em:~" tliscussiio, n. qun.l oncerm-sc
lP'essos dtt scicncin. militar, a secretttrin da ~lllll üebtLte, os arts. ~' c 3" tltL pt·oposiçofto,
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Comparecem mais os IOseguintes S1·s. senarlores: Pmncisco Mttclmclo, Nimt Ribeiro, Cruz,
TJJeodoreto Souto, Virgilio Damasio, Laper,
Joaquim de Souza, Joaquim Mm•tinlio, Generoso Mu.rq ues e Esteves Junior,
Deixnm de comparecer por motivo justo os
Srs. Tliomaz Cruz, Gomensoro, Elyseu Martins, C;ttundtt, Almeidtt Barreto ..Joiio Neiv<.L,
E. Wnndenkolk, Cnmpos Salles, .llitn.gel Pestana,Sil\'11 Canedo, Paranhos, PmhCJro Guedes, Ramiro Bttrcellos e Aquilino do AmttraJ;
e sem caus<t pttrt.icipada os Srs. Oliveil·:t
Galvüo, Messias de GusJn~o. ,Jqaquim Felicio,
Santos Andrade, Pinlll•iro Machado c .Tulio
Frot<t.
Havendo numet·o legal, procede-se t't votação
d[LS mn.tcrins cuja rliscussiio ficam anteriOJ•·
mente encerrada.
Votn-se c e r(\jeitado o ttrt. 1" da proposição
r.la Cnmarn dos Deputados n. 413. ele 1891, ttuto'risttndo o Poder Executivo n relbrmtu• o re~
guiamento da secrctiwht rle Estado dos negocias tltt guet'l'<L e repartir;Gcs annexas, sem
augmento rle despez<t e sem pt•Pjuizo dos direitos <tdquiridos.
Ficam pt•ejudicndos os ttrts. 2' e 3;• d:t mesma. }Wopo:;içiio, a qmtl V<Le ser devolvid<•
áquella camnrn.
Vota-se e é approvadtt n. tteta dn. sessão :tnterior.
Voln-se cm dis1mssiio unicn e e appl'OYalla
a pedacçiio rio p1·ojccto do Senado n. 20, li~
1892, autoristtmlci o governo tt contractar,
com qnem mais vnntugens o.ll'erecer, o serviço de 1·eboque, pol' meio de vnpores, pelo
prazo de 10 n.unos, nas b:L!'ms dos rios ltnpémil•im e Benavente, no estnllo lio Espírito
Santo.
Vota-se em 3;• úiscussiin, e e approvadtt e
adoptar!:t ptU'<1 SOl' subemetida :í Sttncçiio presidencial,tt lll'Oposiçiío da Ct1Jllat'i1 dos Deputa·
dos n. 19, de 1802, c·onccdcndo ao g·overno, no
exercício de 1892, um credito especial e ex·
traorrlinttrio de ·.C 1.4G0:5-0, pttm pagar :t
Luiz Cohen & Sons, <L import.ancia de servi·
ços prestados un. compt•tt d<.L Estrrtd<t de Ferro
S. Pa.ulo e !Uo de .lttucit·o.

53a sessil l em 22 de Julho de 1892
Presidcncirt do 81·, Pnulente ele Jiom~~
(vice·presidentc)
:'iU:\T:\I;\ HIO- ChaumdO.-E:\:ftJo:lllB~'l'J~-Lellui'R dn actn
o arlintueut.n tia vntndi.o ·-Discurso do ~r. Rnmi1·o
Bn.rct~l!()s-O!'dem U:u din rnrn :?:J do correnttt.

Ao meio-rlitt comparecem 20 Srs. senadores

a. saber: Prudente ele 1\Iomes, .João Pedro,

Antonio Bu.enn., Joaquim S:trmento, Manoel
BtLmta, Cunhn .Junior, José Bm·na.rdo, TttV<Lres Bastos, Thomttz Cruz, Gomensoro, Oliveim Gaivão, Messias de Gusmão, Domingos
Vicente, Monteiro de B<wros, Saldanlut Marinho, .Joaquim Felicio. Silva Ct1ncdo, Para·
nhos, Ulxthlino rio AJD<tml e Ru.ulino Horn.
0 SR. i" SECRETARIO dá conta. do seguinte
EXPEDIENTE
Officios:

Do i\linistm·io tht Agricultura, tlamlio de
19 do COl't'ente mez, remettendo, ue ordem do
St·. Presidcntq <.ht Rr oniJ!ica e em Stttisfação
it requisiçiio do Semtrlo, de 15 do mez proxirno
ftnr.lo, tortos os pt1peis tt que se rel\lt•e o
requerimento tie Abel Pereit·n. Guimarães,
rechunantlo o p:tgamento de 32:5í2.~5i 11
jtwos, r!estle 1Ril2. qtmnt,il1 que <tllegt~ tet·
tlispemlitlo como thesounciro th\ Associação
1ndustri<tl do Rio de Janeiro, na Exposição
de BuenosAyres, rlaquelle auuo.-A' commissão rle flnttnç:1s.
Do :\Hnistel'io dtt Fazenda, datu.do de hontem, inlilJ'll1ltntlo, tle ordem do Sr. Presidente
da Republico. e em respost:t i1. requisição
tlcsttt ettmttrtt, · sobt•e o saldo, em ouro,
existente ntt thesouml'itt geml do Thesouro
Nacional e n:L tlelegaci:t em Londres, ate 30
de novembt·o do 1t11no findo, e sobre o emprestimo tle .i.: 1.000."000 esterlinas contru.hido
o :"it·. Pro>"!iden.te -diz que nntla. em Lonrlres.- A quem lez a l'equisiçiio,
mttis im <t t.mtar-se, e, mt litlttt de nmterias rlcro!Yentlo tlepoi:;: á sect·ebwitt do Senado.
que possam ~et• dadas para n ordt•m tio dia,
Do St·. Afl'onso AUgusto Morei1•:t Pennn.,
desigmt pm·a a. do dia :~2:
tln.tado 1le 15 do corrente mez, communlc:1nclo
qu.c, depois tle tonuu· assento pet·aute o Con·
Trn.IJalhos de commissües.
g-t·esso Leg:ishttivo, assumiu lwntem n :1clmiLcvauta-se u sessiLO it I !tOI'<L da t.arcle.
nistt•ttÇÜ(> · do estado rle lllinas Get•ttes, ntt
Qnalidntlo rlo presidente, cttrgo p:1m o qunl
1bi constitucionalmente eleito pelo povo mi·
ncit•o.-Jnt.eimdo.
Do J,lt'c;;itlente rht cttllltu·a. municip:tl de
l\'Ittcttlte, 1lu.tu.rlo rle iS do cort•ento mez, t•epresentttnclu, dovitlttment.c ttltlMisado peln. mcsnm
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cam1LI'i1, contra a lei que prohibe a immi- :tjustes concluidn> na convenção postal de
gra~ão chineza ptwa os estttdos d!L Uniiio,- Vienna, re:tlisada em 4 de julho de 1891,
A's commissões reunir!•~~ de colonisrLçiio e de entre a Republicn dos Estmlos Unidos do
tln~tnças.
Brazil e outJ•os paizes.
Requerimanto de Julii:Lo Aurelio dos S:tntos. TralJa!lios de commissües.
servente das cas:ts do Supremo Tribunal
Federal, pedindo ttug·mento de seu salario.- Levanta-se a sessão íts 12 1/2 horas.
A's_ commissões reunidas de justiça e JegisIaçao e de finanças.
Tendo compttrceido mais os Srs. Gil Gou·I:trt, Frt1ncisco M:tchado, Aristides Lobo, Rangel Pestan:t, Joaquim de Souza e R:tmiro
Barcellos (seis), e luwendo numel'O h~gal para
54" S!SSUO em 23 de iulhO de 1892
funcciomw, 11bre-se 11 sessiio.
E' lida e posta em discussão, a qual
encert·a-~e sem deb:tte, ficando a votai'ão
Presidencia do S;·. P1'udm1te de Jllm·aes
adiadtt por nfi.o 1mver ainda numero leg:tl, :t
(vica-presiclcn te)
acta da sessão :tntr•r-ior.
o Sit. 2° Sr.CRETAJUO declartt fjUe não lia SU:\I)[AlUO-Cil:tnmcln-gxi'I~IIIJ.:~Tg Leitnr[l dn. nctn. ·
pareceres.
-Adiauwnto da vntnt:iin-Di.;;cLw·w o reqnorimento do
Deix:tm de comparecer por motivo justo os St•, nnmingoos Yiconta .\ppro,·nr,iio do I'O!Jilt!riwcnto.
das nctu:-1 tln:-.climi 2l o 22-ortnr•::'ll nu OJ.\Srs. Souza Coelho, Cruz. Elyseu Martins, -Yot:u::"iu
Votnr::'tn da p1'oposrçii.1l n.li-Ordutu do clin pat·tt.25
Catunda, Amaro Cavalcanti, Almeida BlLr- do
COi'I'UUte.
reto, João Neiva, Rosa .Tunior, Bmz C.wneiro,
Campos Salles, Eduardo W:tndenkolk. Aquilino do Am:tr:1l e Pinheiro Guedes ; e sem
Ao meio-dia comparecem 23 Srs. senttdores,
causn particip:tda os Srs. Nina Ribeiro, Theo- a sttber: P1•udente de Mames, .Tofi.o Pedro,
doreto Souto, Firmino da Si! veira, Coelho e Thomaz Cruz, Francisco Machado, Souza CoCampos, Virgílio D:tma,;io. Laper, Americ,, elho, .Joaquim Sarmento, Mttnoel Bttrata,
Lobo..Joaquim Murtinho, Generoso :.\faJ•ques, Cunha Junior, José Berntwdo, Rosa .Tunior,
EsteYes Junior. Luiz Delfino. Pinheiro i\Ia- Coelho e Campos, Virgilio Damasio, Dominchru:lo, Sttntos Anclracle e .Julio Frota.
gos Vicente, Monteiro de Btwros, Braz Car0 Sn. RA~l!RO BARCELLOS (pela Oi'i.IOili ) neiro, Aristille~ Lobo, Siilclanha Mtwinllo,
-"-Sr. pt·esidente, tendo sido nomeado pela Jottquim Felicio, Americo Looo, Silvtt Camesa do Semtdo para comparecer t't tras- nNlo, Ubttldino do Amaral, Raulino Horn e
ladação do cot•po do geueml Osot•io, Cttbe-me Luiz Delftno.
11 h01ll'11 do COillllllllliCitl' que a COllllllÍSSIT.O Abre-se a sessão
cumpt•iu esse honroso rlevet• acompanlmndo E' lida e posta em t!iscussão, n qual encero 1'uner:tl desde 11 igTeja da Cruz dos Mili- ra-se sem deb:tte, u.clianuo-:;e a vot.aç:i.o por
t~tres n.tó :'t pr·nçn. Quinze <le Novembro, e alli
Jlüt:" de nnmet·o legttl, 11 acta ll:t sessiio anteJbi depositado o cot•po 110 monumento rtnc se rior.
vae levantar.
O Sn. 1" Si!:CRETAIUO dit conttt do seguinte
0 SR. PRESIDEN1'g - 0 Semtdo fica inteirado .
EXPEDIENTE
ORDEM DO DIA
Trinta e tres autllentica3 rla oleiçiio sennO Sr. :t>•·osiflouto diz que, sendo :t tol'ialn. qne se procedeu no e~tntlo dtt B:thia
Ol'llem do dia tmb:tlltos de commissües, darit nas 1", 0", 3• c 8·' secr,,líes d:t c:tpit:1l (V.ietoritt,
a pttlavm :t qmtlque!' Sr· senador que queim Sé, Santo Antonio e Sant'Anna); nas l", 2",3",
oll'erecer pt•ojectos de lei, requerimentos ou e 5" de LeMóes; n:ts i", 2", 3' e <I" de Sento
Se; uns !", 2", 3", 4" e 0" tle Minas tlo Rio de
indiCtl()ÕCS.
Contas; nas 4" e 0" de Villa Bella dns PttlmeiNito lmvendo quem peç,lt 11 palavra.. o ras;nas I" e 2" do. Villtt da Tapem; lllts I" e 2"
Sr•. pt•esidento convitl:t os Srs. surmdoros a se do Riacho de Sa.nt'Anna; nas I" e 2'' de Jaoccupa1·em •lo tr1th11lhos de stuts commissões, gmwipe; nas 2" e 3" do Riacilão de .lttcuipe;
11 designa. p:tr:t :t ordem do di11 23 :
nas 1·•, 3·• e '1" do I" distl'icto de Maracús; nn
3" discu~são tht propo,;ir:íio dn. C:tmarn. dos I" do 2" districto de Mttracús; nn 2·• do S..loiio
Deput:Hios, n. 17 de 1802, a.pprovamlo os do Po.rng'lutssú; 1111 4" de Umbm·anas o 1111
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· secçfi,o unica dn. Victoria; c bem assim 16 au·
thent.icas da elei<;iio senatorial a que se pro·
cedeu no cst:ulo dc:\linas Geraes nas secções
unic[tS d:. Yar:;em (Trcs Pontes), Santo An·
tonio d:ts M:tri<ttums, na d:t Bagagem (Agmt
SuJa), na de M:tri::tnna (Crtrnargo) e na do
Pra.üt (Vargem Alegre); m1 2·• sec~ã.o da Di·
amantina; na ll" de Per;nnlm; na 4" de Bam·
bul1y; nas I" e 2·' de Ubern.binlm; na 5" de
Guanhães: na ;}• rle Piumhy; na. 2" lht Varg·i·
n1m; nas 7" e 8" do Pat.rocln io e na I" de
P:ttos.- A' commissão ue constituição e po·
lleres.
0 SR. I 0 SECRETARIO declara que não ]Jn,
pareceres.

O Sa•. JDon1ina;os VicenteVou aprovcitttr :t occasião cm que não temos
trab:tll!o n. desempcnlmr. JXLrn. a.present:w um
requcrnnento pedilldo cópia do contracto feito
P.elo govcmo com a comp:.nltia, poc!eros:t e
l'tca, denomimula Lloyd Brazileiro.
.~presrr!tando meu requerimento à conside·
rar::w do Senado. per;o Jln.m o assumpto de que
elle tl'<Ütt toda a attençiT.o, e me parece que si
o goycm~ ,der as inliwma~'Ges que solicito, fica~·et, ha.lJJ!t!:tt!n n. oJl'erecer um Jli'O,iecto, sup·
prttnJIHlo ~~ sulrvew:ão,quc o Thesouro dá par:t
a n:wcga~~lO entt·o os portos dn. Republica.
.A proprm compnnlJia me habilittt rt dizer
que nlío cumpro a~ conlliç~es do seu contr·acto;
temo~ r.locu!nento disto em diversos drspachos
do Mnuster10 dn. ,,gricultum, pelos indcJeriment~s tle Peqnet•imetllos em !JUB elltt pede re·
.levaçao de multas, por n:i.o ter Jeito vingens
ou. tt·:tnsportado numero superior de pas;mgetros ao detc·t·m irmJlo no mesmo con trrwto.
Ainda. no Diai'Cn 0(/iciol de ú de julho lemos
despachos tlo ministerio reJet·ido determinando q rre :t companhiajnstitlcasse que lJonvc
ordo1~1 do go\'Prno que permittiu n. dispensa.
~!e vm~~ns cx~.l':lül'llilllwilts, si !louve p;o.rtL
tsso mol;rvo 1ll' ltl!'Ç:t nmior pam o excesso de
]Q ]ll':l.ZOS ele 12 hm•as.
_Teu iro n.i llll<t aq ni di \'CJ'sos despaclws publlc:td~s ~m c!utt·o,; nume!'osdo Dir•.J'io Offieirtl;
mas nao lrl'ur rodos po!' não estar disposto :t
ron b:tr trm po precioso à casa..
Creio qno mnis on mono~ os meus l!onm.dos enllc~:t'. q tw te em titlo nccQssidat\c ele se.rVii'·SO tlos vapol'cs do Lloyt\ Bra.zilril'o, podem
atte~l.a I' ~o Seundo o no pn iz o rclaxautcnto,
jlOI'q 110 nno posso dnt' otltt•o nome, com qno
ll dColi'I11JlOll\iUdO O se!'\'ÍÇO,
O Sn. RI ULI:W HO!lli-,\pniarlu.
0 Sn, Dn~!l:\'llOS \'10!~:\'FI·: -Em llllllL Yiag-em qne i. i\' r> oür::asilío de fnZl'l' do norte tla
l~Ç\l!liJiic:t pam o ostndo tlo Espi1'ito Sttntn,
.IOH!ll' rl:ulo Yl'l' o modo br·nl.a.l JlOI' que r•s,:a
comp:mhm ou :::eus empt·cgarlos tml.tLYam

qun.troceentos e tantos cenrcnses, que n. fome
a miserin. e n. secca fttzittm cleixttl' nn. terr~
do nn.scimento um pedn.ço de sua . alma e que
recebiam a bordo um tratn.mento peior do que
se dú. aos animaes mais desprezíveis.
Qmtndo, Sr. presidente, dit-se n. bordo dos
vapores aos estrangeiros immigrantes tmtamento decente, e htmentavel, e dolorOSO que
se dê aos brazileiros que viajam em um vapor
nacional tratamento tão coi1demnave! e cen·
surrwel, e que nossos irmãos, perseguidos pelos
horrores de unm c:tlltmidalle, não mereeam
. ttttençao.
'
mms
E. Sr. presidente, não e sú o múo trn.tamento; os passageiros não teemliberdade de tr•ans·
p~rütr suas bagagens, que muitas vezes nlío
chcg:tm ao seu destino intttct:ts.
O Sn. RAULINO Hom\·-Tcm-se dado isto
rLmiudadas vezes.
0 Sn. Dm!!NGOS VICENTE-As queixas pelas
trocas de malas e pelos furtos são frequentes;
quamlo os pttssageh·os teem a in lblicidade de
~e ver privados do que e seu, e didg-em-se
as pessorts de bordo, reclamando uma providencia, dizem-lhes simplismenle : v:1o prc·
('Uml-us ; como si os passageiros pudessem penetmr nos diversos commodos do vapor p<Ll'tL
procm•:w aquillo que é seu, como si claquella
roteirn. :tlg-uma cousn. }Htdessem saltir.
Em tun:L llns ultimas viagens do vapor Ma·
nrio.•. 11m pas~:1geiro cujn. mala de viagem
tinl!:t sido t•ouhada, dirigiu-se u.o commandan·
te, que não sei si ainda é o mesmo, e teve
como resposta: o senltot' llO!llm-se ai !i perto cht
escndn. c vt•ja quando sua mala pass>~ .
Eu mesmo posso clat• testemunho ao Senado
do modo por !J ue é desempenhn.do o SPrvi~o tt
bonlo dos vn.1101'es.
Nn. ultim:t viagem que tlz cm março deste
ttnno no Jlal'rm/uio, não Jmvi:t um guttrll:tn:tpo.
umn. coJJret· servia p:trn. tre~, e emqmtnto um
pnssagei!'O cort:tm com uma Jhctt um outro
comi:t com o g-:wlo.
Sei, Sr. presidente, que est:ts cousas não
adcantam. Sei aind:t !JUe pt•ovidencia nonlmnm
setú tom:ul:L. Penso mesmo, Sr. presidente,
que esta ling·un.gom não e lt mais parlamentar.
mus ereio que nfio se deve pt•ocm·:w termos,
que não se pt·ecisa mesmo de gr:mde intelli:;encin,não se ]itde procmm· flores tlo rlletori·
c:t rpmndo se lltl\n. cum as expansões •J:ttm·acs.
Orn .• n comprtnlti:t Lloyd Bt•azileiro tem uma,
,;ulJvenr,,~o de dozcnns ou centenns tln conto;:, e
mwccc-me que tt subwm;ão :t rsttt ou itquelltl,
eompanhi<t niio e dn.rln. ua.m olln. em•iqnccm·,
mns p:wn, n. sal;isnwr,·iio das necessidades do pu·
blico. que paga imposl;os.
Um negociante d:1 l'un. do nonr;a!vo;; Din.s
dcsl;n. capital nindn, lm poucos di:ts mo dcm um
docnmento. quo (, o talão 1lo rlospacl!o de UJJ1;L
cn~omnterH!:t,um caix~o de clml'utos, qnc não
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pôde recebei-os porque nilo encontrou n0m grtLmma do estado de Sergipe. censt1rnnc!o de
n quartn parte. Um outro da rua do Rosario, modo severo e inconveniente o nosso
despachou a G de .iunho ultimo uma en- digno collegtt o Sr. Rosa .Tuniot', qUttlificanclQ
eommendtt para a cidade ele Guaraparv, no tle insoli to o seu procedimento .
.Espirita Santo, constando a encommm1da de
·dous vidros de elixir ·~ili.~ nili, remeclios des- U)r Sr.. SENADor.-Esse telegramma não b
ti nados ao Dr. Barcimio, que estava sotrrendo omcitL!.
·de beriberi, ate esta data, :t encommenda, pela O Sr.. Donnwos VIcE:O:TE-Não estou clizendo
qual pagou 2$ de frete, nilo chegou tt seu que é official, o que digo e que vem IJUbli·
·destino. Tenho a prova.
cada n'O Pai:; e se diz que o Congresso resol·
Ha dias, conversando sobre 1i1ltas da compa.. veu npresento.r uma moçilo tle rept·ovação a
nhia, disseram-me que um desses moços, clis- seu procedet· de senatlor.
·tinctos e delicados, de fina educação, que l'o·
Pergunto: r1ue tem o Congresso de um esmm acompanhar os presos a Cucuh'J, tenc!o taclo com o pl'Ocedimento ele um senador ? Eu
sido chamado parn Jantar e achaiiclo uma achav:t, bem que não tenha autm·irln.de pn.t·a
.cadeira clesoccupada, sentou-se na unica que clnr conselhos, que melhor procederitt o Con·encontt•ou, que era destinada ao comman· grosso de Sergipe votando umn pensilo de
dante,que nilo esü.wa,oque bastou para que um 3:GOO$ ti. vi uva do Dr. Tobias Bttrrcto, filho
dos empregados, que servem :i. mesa em mnn· claqucllc estnclo, c tLssim poupttnclo aos coli'e:l
gas ele camisa. o mandasse retirar, porque a tln Uniii:o mn:L despcza. pequen:t J•elativncaclcira do commandantc elo vnpor outro não mente si se trtttasse somente ele uma pensão.
Dccu~Ja, em tudo elle tem o primeiro logar, tt mas todos ns dias o Congresso esti1 votando
elle e servido o primeiro pmto. O Llo!Jfl. ulti- pensões, elevando a despeztt c concol'l'endo
.mamente augmentou as passagens na quantia pttrtt o clcsequi!iiJrio do orçn.mento. Acho que
n 20/u. e ao pa~so que l\Ugmenttt as passagens. aquelle congresso não tinha razão. Tambem
diminue o tmtmnento ao passageiro. Uma vez votei contl'tt a pensão it familitt do Dr. Tobias
Teclamei porque,não tendo camarote, dormitt Barreto, como hei ele votttr contt•<t toclas as
·no banco sem travesseir•o.Aclmitto,Sr. presiden· pensões, n.posenttttlorias e !Jonms militnres,
te que não lin:itt camarotes uma vez ou outra, porque entendo que o Congresso excede as
qunnclo lut excesso ele passtt~eiros ; mas niío suns ttttribuições votando-as.
-admitto que a companhia não tenl!tt traves· Ha quasi tres mezcs que trabn.llia o Consciros e cobertas parn dar nos passageipos que gresso e o publico snbe que aimlit nã.o vota.nilo tcem c•tmarotes pnl'it. clor·mü·. Rcclaman- mos um:t lei importante: fttlt:t-nos portmlto
do, o commttndantc tratou-me, como costuma um mez o pouco, e dentro deste tempo não
Jazer a todos, sem delicadeza e consicleraçilo estarão vot.ultts tLS leis annuas .
.alguma.
u~r SR. SE~;.u>OR-A culpttnilo ú do Senado.
Mas hulo ttlguem dizer-lhe que eu eJ•tt se- (lia out1•0,, ap"rtes.)
·natlor cln Rcpnblictt veiu-me peclir desculpa.,
dizendo que não sabitt que eu em senador ; O Sn. DO)!IXoos VICE:O:Te-A culp:t é ele toele maneit':t que quando eu não lbsse ,<enadot· dos, eu tmnbem a tenho.
dn Republica nilo mereccritt as suas attcn- O que é prcci~o é que nos revistamos de coções.
ritg"cill, de enct•gia p:wa negar :tiJsolutmncnte
O director do Lloyd nfio sn.be o rtue nos va· o voto :t essas pretm1ç,ões. O abuso jit e tapores se passtt, mns i: preciso que elle :'ttibtt nmn!JO que os pretondentcsdopen~iies e hon·
que ao appl'Oximar-se o YtLpor do porto d:t Ca· rtts, de mell10ramentos do vencimentos e de
·pita! Fccleml, e que se mmula proceder à l:t- aposentadorias mettem-se :tqtü no Senado imvagem e Htzer o asseio necesstn•io nos metttcs, portunnnclo-nos o ronlJUnclo-nos a;; horas do
·camas e estender tapetes, etc.
trahalho. (llr.< ttiJI. "Ji"1'tv.)
Como disse. Sr. presidente. si ohtivcr n.s Pois cu. pot•que tenho energitt e J.,on. von·
infbrmaç,·,os, isto é, n cúpitt elo contmcto que tade, declaro solem nu mente que ltci tle negar
peço ao g:ovet•no, ou ao digno ministro tl:t meu voto rt todos os projectos que tenham por
agricult;ura, cnjtt ttttençilo pe,·o ncsttt ou· nm essttsconcossües. Augment.:t-se :1 despcza
c:tsião, não pnra ns minlms paliwrns, mas cm vez de diminuir o qtmnclo se llt.lltL em cot'tttr
11am o assumpto de quo trato, me IHtbili· despeza :tponta-se com suscoptivol tle dimi·
ttwei tt ttprcscnttLI' um projecto suppPimindo nukilo tt verba que votamos partt as chtsses
a suhvcw:ão, e penso que, si n.ssim Jlzer, pt'C· armnclns, sem nos leml,r•ttrmo~ do que its clttS·
staroi nm g-mndo scrviQO ao pai~. lJI'llJlOI'ei ses at'llt:tcltt~ clm·cmos n. orüem, n tmnquillill:I'tllltle economut em uma epOÜiL em que to- dado publicn. e tttó tltlver. o nüo ter siuo abtlos nós eonsütntemente n. pedimos, mas não olida n. f:tmilitt braziloirtt.
lhzemo..; qunnrlo e occn8ião de litzel·as.
Nilo prctcnrlo nccusur nem <lefL1llÜ<'r dol.orSt•. pt•csitlento, jtt que cAtou com tt p:tln.nn., miuatltt possoa : meu fim u lmhilitnr-mo 11
.lJlttnilê~l.o a minlut osl.muhezu. u. um tele- 1 suppl'imit• t1 :<ui.JvcJwão que o governo tl[t ao
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Lloytl Brn.üleiro. ]Xtt'n esütbelecer: a concur- Norte e Sul da Republica a que e obrigado o
renci:t que a snbYcnç•ão impede. (Ha um Lloyd Brasileiro,
· apm·te.)
SaJa das sessões, 23 de ,julho ele 1892.O illustre collega que a.cnba de me honrar Dom ingos l'icen te,
com seu apn.rto tem-se pronuncindo aqui contra E' .lido, apoiado e posto em discussilo, ·a
pngamentos legitimas, pedidos por Cl'eelores do qmtl encerra-se sem debate.
Estudo; uno tem razão no seu aplLrte. (lia Comparecem mais os 10 s~guintes Srs. se·
outl·o aprwte.)
, , .. nadares: Gil Goulart, Oliveira. Galvilo, MesOnde estú o oelio 1 Em negar tt 1aJmha sias de Gusmão, Laper, Rangel Pestana, Jon.·
do Dr. Tobias uma pensão, porque to- quim de Souz(l., .Toaquim Murtinho, Generoso
dos os dhts se peuem pensões e n. Gamara elos Marques e Esteves Junior.
Deputados tem uma chusma de pedidos, por- Deixam de comparecer por motivo ,justo os
que todos se julgam com igultl direito ele os Srs. Antonio Bn.en(l,, Gomensoro, Elyseu .M~r·
111Zer.
tins, Catunda, Amaro C(l,valcanti, AlmeJd(l,
Os pretendentes Yeem até nt:mar n. nos~a. .boa Barreto, .João Neivtt, Tavares Bastos, E. WanYontade,a.rgumentando que toram demttttdos clenkolk, Campos Sttlles, Aquilino elo Amaral
pelo ex-Barão ele Lucena, :para cnptar.as sym- c Pinheiro Guedes; e sem causa p,1rticipada
patltias, por exemplo. a 1111111 que fazm oppo- os Srs. Nin(l, Ribeiro, Theodoreto Souto, Firsição no governo desse illust:·e senl!or.
. mino da Silveira, Paranhos, Santos Andrade,
A outros dizem o contrrmo, varmm ele Jm- Ramiro Ba.rcellos, Pinheiro Machado e Julio
guagcm. (Fvt um apct1'te .)
Frot(l..
O meu nobre col!ega cs~'t me levando para Htwendo numero legal, procede-se ít votaçilo
terreno quc nfio quero pairar. N~o ~aço ce~ das materias, cuja discussfio ficou encerrada.
sum ao Congresso, pois sou o pr1metro a elt- Votam-se e silo approvaclas ns act(l.s das
cer que eu me.smo tenho votad? m.elhoru- sessüe~ dos dias 2 I e 2! do carrente mez.
mentos de Yenetmentos, sou o pt·tmetro em O SR. AMrmrco Lo no diz que, Jhzendo parte
censumr-me ; mas é preciso que n 9S. ~bste:
duas commissübs, pede dispensa. ela de comnllamos. que paremos. ,Já me pronunctet aqm de
mm·cio,
industria, agricultura e a.rtes.
contra aposentndorins, ll$ qnaes não devem Consultaelo,
o Senado concede a dispensa..
~er concerlidns pelo Cong:rrsso, mas pelo PoO SR. Pru~smEXTP. nomeia. o Sr·. Messias de
der ExecutiYo. Pm· que niio requer1!m uposentatloria. ao Poder Executivo, e veem roubar- Gusmão pam, substituir o Sr·. Amm•ico Lobo •
nos o tempo que deve s~r applicado a cousas
mais uteis, aos intcwessos du. nnç{io ~
ORDEM DO DIA
Nii.o estou l\l.zcnclo aqui censuras aos col!e·
legas; no contm.rio sli tenho ]XLrn. todos, m:1.10· Entra em 3" discussão e é sem debate apl'ia e minorlit, :t gt·n.tldilo peltts pr:ll'as de su· pPovadu. e adoptada. po.m ser submettida :1
bida consirlcraçi'to: outm consa nan leYo nem sttnc~ão prcsitlencia.l a p1·oposi.;oão da Ca.mara
tles~jD levar daqui. ( Jfa uns "Jl'll'tes.)
elos Deput:ttlos, n. 17 ue 1892, appro1·n.ndo os
Ning-uem fttz m:tior s:tcrilicio na epoca pre- n:iustos concluiclos n:t convcnçilo post(l.l de
sente om esttw aqui do que· eu. O Senado Vienmt, l'ettlizatla em '1 ele julho (]e 1891, ennada. tem com isto; nms possotlizer que tenho
n. Rcpo.Llica dos Esütclos Unielos tio Bra.zil
minlm mãe e outros pttl'dlltes rloentes no Es- etreoutros
paizes.
pirita Santo o aqui gravemente enferma
minha mulher; entretanto compareço aqui O SI•t. PRESIDENTE diz que seguindo-se na
dio.rirllnente partt os tr(l.b;tlhos,porque en.tendo ordem do dht trabalhos d.e commisslíes, dara
que isso devo fb.zer pa.m corresponder a. con· tt palantt a qualquer dos Srs, senttdores que
flanç.a. que o meu estado em mim depositou. quizer·em a.p1•esentar requerimentos, prqjectos
Já roubei muito tempo à casa., Jhe peço que de Jei ou inclicn.çües.
attenda pam o assumpto de que trato e vote Ning-uem pedindo a llalavru., o Sr. presio que lbr de ,iu,,tiçn., tendo em vista os gmn· siclente. conYld:t os Srs. senadores presentes a
des interesses da n:tr,.ão. ( Mu.ito bem., .,,,Mito se occupaJ•cm dos tt•abalhos de suas t·especti vn.s commissues e designa pat·a a oruem elo
bco1. )
ditt
25:
Vem a mesa o segoninte
2" discussão elo projecto do SemtLlo, n. 22
do 18D2, uutorisando o governo tt emittir
RBQUEIUl\IE!\''1'0
a.tó 100, 000: 000$. on~ apoliccs ~e ;:OO$ :1
1:000$. pttmttuxllro as em prezas !llÜUstrmes
Roqueiro quo, por intm·medio da mesa, se cm touo o tm•ritorio da Ropublic1t.
peç.a 110 ,\Jinistet'io dn. Agt•icultum copia. do Levanta-se a scssüo it 1 hom d1t tarde.
contt•acto Jeito com tt Emprczn. de Obt•as Pu·
blicos pam viagens a vapor das li nltas do
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55• sessao em 25 de iullto de 1892
Prcsidencia do St. Prurlcllle de Jllo?·aes
(vicC·Jltcsiden te)
SU~!M·\rUO-Cila.·nndn-J.-eitm•n r~

fi{Jprov;u;i'i.o ria nc~tl.
-B::-.PIWWN'ri':-Di.scnt·.;;o n }lrnjecto np1·e~ontn.•h pt!lo
Sr, Ely:-~en l\Inrt;ns - PJ•oJ~cto du folt•. Vh·~llio Dnmnsio- DiscurKrl o rcquot•:utonto rlo St·. Ubnldirw tio
Amaral-Discurso do l:ir. SnldanhtL !IIa.l'illho-.\ppro·
vn~ito

rln t•erJ110riuumto-0RnJol nn tli.\-~a <liscussü:(J
rio pt•ojecto n 2~- f)i:-;cnt·sns rltJ!! Sr!". ,\!Jl:wo Cnvalcan~i e Hnudr.l B·1 recUos- .\llinmentn rh discl\NHitnOrd'om elo rlin. pnra ;;ll do cnrr•)nte.

Ao meio dia comp:trecem32 srs. senadores,a
saber: Prudente de Moracs, João Pedro, Gil
Goulart, Antonio Bt~ena, Thomaz Cruz, Francisco Machado, Souza Coelho, .To:tqnim Sarmento, Nint1 Ribeiro, Manoel Bamta, Cunha
Junior, Gomensoro, Elizeu 1-lartins, Oliveira
Gaivão, Amaro Cavalcanti, Firmino da Si!·
veir:t, Messi:ts de Gusmão, Rosa .Tunior, Coe·
lho e C:unpos, Virgilio Damasio, Doming·os
Vicente, Monteiro de B:tt•t•os, Aristides Lobo,
St~ldanha Mt~rinho, Joaquim Felicio, Rangel
Pestam, .roaq uim de Souza, Silv:t Canedo,
Paranhos, Ubaldino do Am:mtl, Raulino Horn
e Ramiro B:Lrcellos.
Abr·e·se a sessão.
E' lid:t, posta em discussão c sem debate
a.pproYatl:t a act:t d:1 sessão anterior.
Comparecem mais os 8 seg·uintes Srs. senadores : Cruz, Jose Bern:trdo, L:tper, Ame·
rico Lobo, Joaquim Murtinho, Generoso Mar·
ques, Esteves Junior e Luiz Delfina.
Deixam de comp:u·ecer por motivo justo os
Srs. C:ttunda, Almeiclll Barreto, .João Neiva,
Tavares Bastos, Braz Carneiro,]J:duardo '.Vandenkolk, Ct~mpos Salles, Aquilino do Amaral
e Pinheiro Guedes.
Deix:tm de comparecer sem c<tuStt justifi·
cada os Srs. Theodoreto SoLLto, Santos Andrade, Pinheiro Machado e Julio Frota.
O Sr. I • secretario dit conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officio do 1" secrat:trio dt1 C:tmara dos depu·
tad.os, rl:ttado de 23 do corrente, remettendo
a segninte
PROPOS!ÇÃO

N.

23 - !892
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os telegraphistas de 1", 2" e 3" classes, da, Re7
partição Gerttl dos Telegraphos, de conformidatle com a lei n. 20 de ::lO de dezembro de
1891.
Art. 2." Revogam-se as disposições em con·
traria.
·
Gamara dos deputados, 23 de junho de
1892.- Be•·nrmli>w de C<<mJl""• presidente.
- .1ntonio ilzçJ•edo, I" seet·et:trio.- ;lHtoHio
BO?·ye< de ,1thayde Junio?', 2" secretario.- A'
com missão de finanças.
Do Ministerio da Fazenda, dattldo de 23 do
corrente mez, communicando, em resposta á
requisiçü.o do Senado, de 28 de agosto do anuo
passado, relativamente ao numero, vt~lor, situação, renda e destino dos proprios nacio·
naes existentes em todo o pt~iz e quaes os ne·
cessarias :10 serviço da Uniilo, que pa,m poder
satisfazer a reler ida rcq uisição, aguarda as
inlbrmaçües pedidas :tos diversos ministerios,
com excepção dos da Gur.•rra e das Relações
Exteriores, que ,i:i as prest:tmm.- A' quem
fez a requisição, devo! vendo depois á secret:L·
ria do Senado.
I7 autenticas da eleir;ão senatorial a que
se procedeu no Estr~do do Minas Gera.es, na
12·' secção de Santa Barbam; no districto de
.Tacutinga; na i" de P:tmc:ttú; nn. i" de
C:tmcol; na i" das Merces do Pomb:t; na 2"
de M:Lnimassu; na 3·' ele .Tannarh; n:t I" ele
Musamhinho; n:L 2" de S. .João Baptista; na ,
2' de S. Ft•:utcisco; na secr,iio mlic<L de S. Sebasti:Io ela Grott:t; mt G·• secção de Mint~s
Novas; na i" e 8" de Arassmt!Ly; 11:1 2·• do
Fruct:tl; na 9" do Rio Preto e nu 2" ele S:tnto
Antonio dos Patos.-A' commissüo de con·
stituição e poderes.
'
0 SR. 2". SECltE1'ARIO declnm qUO não !La
par·eccres.
Vem á mesn., é lido, o estando apoiado pelo·
numero de assignaturas, vae a imprimir para
entrar na ot·dem dos tr:tbalhos, o seg·uinte
PRO.TECTO N,
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O Congresso Nacional Decret:t:
Art. 1". E' o governo autoristtdo a m:tndar
rcl'ormar os caloulos 1•cferentes its uposenta·
darias do ex-secret:u·io da Faculdade de Medicinn. da Bahia Dr. Cincinato Pinto da Silva
e do ex-sub-secret:wio dn. mcsmtl 1\tculdnde,
Dr. Thomaz de Aquino Gasptlr, consideran·
do-os aposentados com todos os Yencimcntos,
de accordo com a tabelltt vigente.
Arl;, 2'. Revogam-se as tlispo;içiíes cm
contrario.
Sttllt das commissües 1io Senado. 25 de julho
do 1892.- Yi?'[Jitio Da,nasio.-DomÍ>Ifl"" 1'i·

O Con:;resso Nacional t!ecrottt :
Art. !." Fictt o governo :wtoris:tdo :t abrir
desde ,iá o cPedito supplemontar neccessario
po.m occOL'l'Cl' iL~ despeztts com o p:tg1tmento dll cc11lc .-Ro~" Junio1', -G OlliCII~oto. -Sil~a Ctt·
:tugmetlto du vencimentos :t que toem direito ncdo.
Slt:'-1.\lJD
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O Sr. Ely:><eu. ~Ia.rtins -Sr.
presiclent?, em umn. tias sessões passadas, o
Semulo ttpprovou o pat·ecer d:t commisslic de
. ftnn.n~•as, ó. qunl l'•'•rn enviado o requerimento
'tlos Srs. Drs. Oscttr Net·v:Ll de Gouveia e
Carlos de Castro P:tcheco, solicitando :wtorizaç·ii.o pnt•tt organimrem um lJ:tnco com
lastro tlc terra.
Tendo sido ttppronu.las as conclus·1cs desse
p11recer, V. Ex. nomeou unm commisslio,
como nellc se pedia, pttrtt .liJrm uhr o resp~
ctivo projecto ; e pttm a commisslio V. Ex.
teve a IJondltclo do desigmw-me. De accürdo
com os meus honrado collegn.s, fui incmnbiclo
de ibl'llmlttr o projecto, c estando clle devidamente assignado. vonllo sulJmettel-o it
consirlcração do Semeio,
Vem a mcsn., e Iii lO c va.e a impt•imir, para
cntmr na ordem tios tt•:tl~ttlltos, o seguinte
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lttstros-om·o c apolices- e i.ndemnisando-os,
por um:t commissfio de 2 "/u (rlous por cento)
sobre o totttl das emissües reali>aclas. cm seis
pag-:tmcntos semcstraes Yenciclos. As nottts
que não se apresentarem ao troco na Caixa de
Amortisaçilo dentro do pmzo de do11s annos,
contados clrt data dn. installaçiio do banco, per·
derão dons por cento mensalmente, prescre·
vendo o sttldo t!a permuttt cm Jlwor do The~ouro Nacional, que tltrá a applicaçlio deter·
minttcln. m clttusultt anterior.
Par:tg-rapho unico. Os lastros das emissões
dos actun.es bancos serão recebidos pelo ilovo
banco em ttpolices-onro, ao jum-ouro-cle
tres por canto (:~ "/u) ao anuo, pn.gaveis de
qtmtro cm qu!Ltro mezcs pelo Thesouro Fede·
rn.l e amortis1weis, !1 [Jttrtir elo 5" mmo eli1
inst:tllaçiio do banco, po1• umn. quottt nunca.
menor de dous pot• cento (2 "/o).
O ouro dos l1tstros ficar:'t desde logo perten·
cendo ao estado e as apolices-lastro serlio re·
colhidas .

A commissilo esp2ci1tl nnmealln. p:u·tt f'ormu"~· o
iar um projecto tle lei, tendo por base o pl:tno
<.ln crea.ç~ilo tle mn bttnco cntis.wx1' ttnico, n.presentatlo pt•los cicladiios Dr. Osc<tr Ncrml elo Gou- A auxilittr aos governos tltt união c elos es~'c<t e Cario.> tle Castro Pacheco. oll'erccc it tados:
.considcr;t.çãu elo Senado o seguinte
a) Elfectuanclo 1t emissão ele cmprcstimos
ao juro ele sois por cento ao anno sobre a ga·
rantia de terras pertencentes it Unilio e ttos
1'1\0.TECTO X. ~8 - ]802
mesmos estados, imcr·iptas p8lo systema Torren<, ~onda Jlermittitlo ao l1anco o direito tle
O Congresso ?\acionalllecretn.:
c tle recolher 1ts emissões Jeilas soAI't. 1." O Po1lcr Executiro e n.ntoris1ulo lt n.lieml-as
bt·e
as
ditas
torras e entregttntlo o sn.!do em
conceder n.os ci1l:uliio~ Dr. Oscar Nurml Gon- omo ao3 respectivos
Thesouro Federal ou es·
vên t\ C1L!'los 1lu Cttstt·o Pacheco tL Cl'CIWtLO tle tatlon.e~ .
Hill bunco, ~u8 ~c tlunominarú. Bw1co R1;lissor
b ) Etl'ectuanclo, tt juizo dn. clircctol'ia. emis·
do JJJ·:t:.U o sol'<l. m·g·a.nisallo 8eg·nn(lo o plano
~ües tle emprestimos 1t todas as comp:mllias
exposto nos artig'(" snbsn~ucnt.es 1l1t presente
t!c estradas rle .!erro c outms que
lei, l'L\S[l:!itntlns as 1lisposi1;ücs do t!it·eito com- industr::w:l,
interessem
ao
desenvolvimento c Jll'Ogrcsso da
mum ú.s societlncles ttnOll)'Intts q uc uiio lho Republica,, sobre
gamntias de te!'l'as, inseri·
forem contt'ltt'iltS.
ptas segundo o mesmo s)·stemtt Tn,·,·eJis.
Art. ~.o O bn.nco se ob1•igart't:
§ 1." Esstt go.rantitt (tm.·t·tt) serú. recebida pelo
bttnco com nmtt tlepreci:tr;lio de vinte e cinco
por conto (25 "/,)de stm n.Y!Lliação, no mínimo,
e flx1ul:t partt ctttltt caso segundo resoluçlio dtt
directol'ia..
·
A nnitlcar n. emissiio:
a) Pm·mul.an1lo 1:01lo o ]lltpcl-momh tio Estrt· § 2." A omi~siio serú. tlc trcs quintos (3/5)
·do, scntlo lllill'Catlo o [ll'ILZO 1le tlous annos ]lltt·a. do valot• total tltt g:wn.ntitt clcpositacl:1 o o resa n.pt•csontn.t};i.o th~ 1wta:-: :w tt'Ot.!O, smn dt~~ ta.ntc completnclo com a cmissiio j:'L circnlttnte.
conto, wt Ca.ixa. t!o Amrwt.is1u;ii.o,e no flm1lcssr• § :t O l'Osgn.tc da.s torl'aS se H.trú, pelo deprazo com o desconto 1lc tlons put· eont.o (:?." f,) posito t•qu'mtlente em amo.
mcnsn.IIumül> o ]ll'e.<et•m·t•ndo o sn.ltlo em 1\wol' c) Ell'ecLuando cmi~sGcs de emprest.imo ú,
do Tlicsont·o l\'1tdon1Ll o n.pplic:t.m!o-o ao rt•:;- lttvotn'IL sol1 g·m·antias tlo tert•ns ptwl;icullwes
g-n.te, pOJ' eompi'H. nn sm•tpio ao pnl'~ das apo- Ílhi(•t•iptas ]1010 S)'StC!Hit 'l'OI'IWIS C l'C~·
gHt:wris pelo mesmo pt•ocosso jit, cnuncittdo.
Jicrs-pa.pcl do cm[H't•stimo intct·no.
ri) Pt'IWCUtlo ú, cultum intonsivtt, por colo/J) P<'l'llllltlt.nrlo n:; nol.n.s tios nctuacs hn.ncns
cmi~..:nJ·cs, ~em o~ tle~obl'ig'n.t' dn, cli \'hln. COll- nisnqilo, t1aquellas üwms que virl'em tt por·
Lt•ltilidn. pnt·n. l'illll o Tlwsuin'o X1u·innal, fi- tcr""-'r 1w lm.neo em rirl.utlc 1!11. cla.usnltt anmudo o lloro l11utco t1e pu>~t! ti"' J'cspectivos tet·iot•, ou pot• J\t!Lit 110 pttg:tmcnto clus ,iuros
ii
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dos emprestimos correspondentes nos prnzos
estipulados .
o) Fixando e public;tndo semo.nalmente tt
to.xlt ele descontos de Jettras commerciaes, as
quaes IJiio poclerão ter prazo maior de qmttro
mezes.
f) Não recelJendo depositas sinão em cont[l.
corrente sem juros, ele quantias acimtt de 11m
certo limite fixado pela directoria, e oper[l.ndo
nas transacções bancarias usuaes, excepto em
tudo que se reii!rir ti incorporação de companhias ou ele outros b[l.ncos.
g) Concorrendo durante 10 annos com a
somnm de 4.000:00D.S pnr<t os corres do The·
souro Federal em prestaç•ões de 2. 000:000$
[lOr semestre vencido, a começar elo segundo
semestre ela existencitt elo banco.
Art. 3. 0 O banco [JOderit emittir por ante·
cipação ttte u. somm<t üe 300 mil contos de
reis, ttfim de iuci!itttl' a U.dapç•ÜO dn, inSCPÍp(•ÜO
Tol'l"ens c evitar a continuação ou imminencia
<ll1 crise industrial.
Pam~mpho unico. Essa emissão, bem como
<tquellns de que tmüt o u.rt. 2'', lettras tt o ú,
seri1 convertível em ouro. no pm7.o de 20
annos, n, contar dn, instal!a~iio elo bttnco, não
podendo o governo tlumnte esse temjJO cmit.
tir moeda-lJ:J.pel, por si ou por nova concessão.
Art. 4." o capittü elo hrtnco sera de 50 mil
contos de réis, dividido em 250 mil ac~iíes. elo
vn,lor nominal ele 200 mil reis caclu. uma,
constituindo-se esse cn.pito.l em uma ou lllttis
sér·ies, i1 .iuizo cltt clipectori[l. e segundo us
condições du, sub~crip~ão public1~.
Art. 5, o O pres1dente elo conselho fiscal do
banco sePiL de nomeaç;io do Governo Feder11l
e tet•ti voto nas delibemçties cl1t clit,ectoda.
Os seus vencimentos seriio de IS contos de
:r~is annwtcs, !JliC o banco depositará no
TJJCSOU !'O.
.~rt. O." Revogam-se
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as disposir;ües em con·
traria.
Sala dus commissõcs do Senado Fedem!, 25
üe julho de 1892.-;lmrt;·o CaWL!mnti (com restricções). -Rangei Pestana . {v~ncirlo).-J. L.
Coelho tJ C"mJJOs {com 1•estrwçucs). - Jaaqnin1
1lbwtinlw {wnciclo). - Elyso1t lll"l'lins {rC·
Jator). ·
O S1.•. Ubaldino do AJna1•nl
pretende pedir ao Senado que o lm.bilite com
.osmeio:< de obter inlbt'lllttçücs otrlciaes pttrtt
su:t cle!esn, pessoal.
Este nssumpto é, sem duvida, tão penoso
paro. o ot·adOt·, quanto enfitdonho pam o Se·
mtdo, pois que não podel';'J, o oraclor f'mtltr·se
:i. necessidade de fiLJ!ttr de si mesmo. N~o o
:lltz, p'lrem, por espirita tle vaidttrlo ou pot•
qunlqum· out1·o motii'O menos elevado.
Cumpi·o um 1·ig:oroso dever, em vista de
insin Utt('JJcs }lCI'Jltlas, vindo mostrtn' !t estn,

1802

27

corpoJ'l1r<iio que, si siio justas qnn,ntn,s censums l10 orador )JOS8l1ll1 ter sirJO il3itn,s DO. Vida
publica, si esti1no seu direito c u.tó, de u.lgum
modo, no cleve.r de não contestn.r n,quelles que
lhe negu.m tu.lento. illustraçilo, pertinn,cin.
e cora"em civic<t, não pôde, nem deve consentir CJl!e n. mínima insinuar,•iío se,ín. feita it.
suu. pt'Obitlacle; e pútle asseverar que, emqu~n·
to tiver tt cabeça em seu lognr. a despmto
de tuclo e tle todos, essa qualitlu.de ninguem
lhe lm de tirn,l'·
A vida JlUblica entre nós torna.-se de din.
lL tlia mtüs insupportavel (apoiaclos), e talvez
tenham mzüo uquelles que vecm nisto um elos
vicíosth democraci[l., que obrign.u. retimremse ao silencio nquelles que não se podem medir pela c1•n.veiru. commum.
.
O Senado terú, visto rtne; cm um elos tltas
pll.s,udos, nll. Intendencin, Municipn,l des~n ci·
dacle Jeyantou-se umtt celeuma <t propostto ele
dous contractos cu,ias bases 1bram nssentu..cl~s
qtmJHio o orador~ tínlm tt honrtl. ele pres1du·
ltQ\lClllt CtWJ:\Ol'ttÇl\0.
. .
Diz-tinlm honrn, de presllhl·<~, po~'que 1\tzill.m ptwtc tlel!(l. homens tios ma1s d1g;nos .•.
0 SR. GIL GOUT.,\RT- V, Ex. honrou mn.is
elo que ninguem aquella corporação.
0 SI~. UHAWL\'0 DO AJ!ARAT,. • Ulll. dos
quaes er<t o clistincto senador pelo estado elo
Espirita Santo. que occupa um elos lagares ela
me~n" (Apoia•to.<.)
Um rios ttctunes intendentes, que o orador
conheceu escrivão e crue, lhe parece, lttloecendo p11ra. o cxm'cicio do seu omcio, tem sttl~cla
pu.rtt o seJ•vi~o municipttl, .julgou ter J'eJto
umtt "t'ttntlo tle:>eoiJortu. relativu.ment.e tt esses
mu.l;;i~ntlos contmctos, e petliu immediamente
que se instituísse rigot·oso illqucrito 110r um
dos ar! ,·o gados cl11 cnrpora(•Üo.
Não thlton quem logo se apoclerus~e do Msnmpto o o levasse pam u. p1·aç:t, pcclmtlo que
có.his5e 11 punir;iio soht•e tt c;tlJe~n, do culpa~lo,
tosse el!e rtuem fosse, qu? não houvesse ptcdacle, nem comlescemlencm. _
.
Pam esto ol{iecto, o orador· ll<tO tem Hnmunidades; 11i'io 11s acceittt, não as qum·, 1:epe.l·
lit·ia tocht :t espccie de immunit.!ade. A ltqmdaçã.o desta :tsstunpto, acceita em totll1 <' pltl'tc
e por qualquct• Ji'J!'llllt.
•
O S11. !llo:-mmto u1' l3A1utos- V. Ex. está
ncim:t tlo qualr[UCl' suspcittL. (<lpaiarlos )
0 SR. lJIIAf,])}:'\0 DO A~IAltAL, proseguinc1o,
diz qnc n. tfJ'IIJ:e rorolaçiio com que seoccupou
aqnellc J'u\Jccionario. tc,·o iln2nc•.rlitd:tt. ~ontrsta·
r·fio de tlrvcl'Sils Ol'l!it•ns. nno 1!1Wrvmtlo cllc
Ôrmlor absolutamente .cm nenhuma tlellas.
O pt·ovect.o Jornal do Cumwc1·cio. estrttnltou
11 explornt;iio tio csctllltln.ln, e t>Xpltcou sllill·
cicntemenl:o o Uwto. Di yer;os intot'CSS<Hlos
Yiomm 11 publico.
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Mas isto não bastn.. ,
Assim, em 22 de julho de 1890 o orador
A insinunr,:ão ficou, e ttincln. que, como diz dn.vn. conta nos seus collegas das conferencias
um proverbio oriental seja certo que nunca que tinha tido com as companhias e do modo
chegm·ia no fim dtt viagem ttquelle que n.ptt· por que lhe parecia passive! estabelecer ·nonhasse uma pedm para atirar a cadn., cão q_ue vos contractos, e a exposição, acceita por todos
Iadm mn seu caminho, entrcta,nto e prectso os intendentes,foi publicada, exactamente para
que algum:t vez se t\.tça essa pal'atht.
que se pronunciassem a respeito da materia
, quantos o quizessem tàzer.
L
O Sa. Er,ysmu MAR1'I:>s- O que e! e querta Nilo tardou que a critica apnrecesse, e
era que se 1i1llasse nellc,
como grande parte da impt•enst1 se maniles0 SR. UnALDTi'\o no AMARAI. l1cm SttiJia o tasse contraria as bas2s em que a intendeuque lhe espemva. quando, apl>s gmnde relu· cia suppunha dever Jitzer ass,•nt:lr esses contancht, acceiton essn, commissiio de ü· presidir tractos, e como a esse tempo de si para si prea. Intendencia Municipal; sabil~ bem o que !h~ sumisse o omdor, que o propl'io governo não
esperam :t si c aos ~eus am1gos, IJ!!e qu;~st via com bons olhos a lntentlencitt Municipal,
todos, por simple' a1J'oi~iio, por constderaç·t~o pois que tinha corrido quo o orador lhe era
pessottl pam com o ortulor se prestamm u 1r , ndYeJ•so pelo simples 1i1ct:~ de ter declarado
collocttl'"'e Jlllf[Uelle poste·, onde todos podem' que, na qualidade de presidenta dn, Intendeuser flagelhtclos,
cia, tendo de nomear as mezas que i:tm proEntrc•.tanto, pam nfi.o ser injusto com os ceder iJ, primeirn. eleição na Republica, não
seus conciclatli'i,os, devo dizm· que das elas- tinha preocupaçiio alguma de làzcr com que
ses mais respeitaveis üesl<L sociedade, de to· vln"assem candidatos 1lo governo, nem mesclas os ctne cnxerg·n.m c teem o que pet•rlcr, mo ~andidatos t•epublicanos, e seu pr·ocedi·
só recebor<Lm a' mttiores demonstra1;ües de menta seria escolltcr em cada seeçiio os ho·
apreço, :1 maiot• consiclernção, <t mrtior con· men' mais dignos, mais imparciaes, sendo-lhe
fiança. . .
indiiferente o resultado da eleição : como lhe
UM SR. SF.;>;Aoon.-1-Iouve um sentimento parecesse que alem da cençura feita iLs bases
geml, quando v. Ex, tleixon o Jogm·,
que pareciam aceita veis à Intondencia, pocleria estar ~endo um emba.raço ao g·overno, não
O SR. UllALIHi'\O unA)rARAT, diz que chegou obstante asuanullidade (wio appoiwlos); como
um ditl em que entonrleram de necc~sidade lhe p:trecesse que, não obstante todos os poresolvm· umtt questito, de:mte da qunl totlos deres de que se achava revestido o goveno
ate tlhi tinham f'ugido.
provisorio, não lhe seria muito filei! demittir
As com]Janl!ias de viar,:fto tll'lJatm vimn ap· 11 Intendencitt, de que em pr·esidente, sem
proxinuu·-se o termo dos seus contractos, e motivttr estt1 demissão, 0 orador, antes de
natumlmcnte procummm sal1er qual scri:1 o firmar os contmetos, não tendo mesmo persou clestiuo no ditl seguinte.
mittido que se realistlsse um preliminar
Ningncm, por·ém, se ttninuwa tt entmr no essencit1l, que em o deposito de twultada
assumpto, r'xadtlmcntc pelo l'cccio da mnlr.di· quantif1 que as companhias deviam 1i1zor,
cencitt, do~ comment.:wios que >e dttriam Iii· ;tpresenton-se um 1t nmnllilna·sua repartição,
t:1\mcmtc, l'osse fJUttl l'osse a soltl(!lio,
escrel'eu o seu petlido de demissiio, c esperou
A lntcmlcncin. encontrou nn, rcp:wtir;;io nu· a eni;r:tth1 de cad:t um de seus co!legas.
merosao" jll'Oll0°t',LS
·
·
" · ll',l,l'tl o ~eL'\"iço dn viar,·ãc' Mcnciom1, um tacto, qne o· cm SL· pequenmo,
urbamt, l'Cceueu outms, c tlepois 1\e estudo mas que para 0 OL'I.Illor r. ·m alttt importttncia.
Tinlm 0 costume de compttrecer ás 9 horas
serio e metlitado, dt>pois de g·t·antlc reflexüo,
cheg'Ou ti estrtLclecer bases ]Xtrn, futuros con- drt 11111nhã, como Je~ quusi semrll'e quando
tractos com duas dessns cmprczns, ttqnellas empregado publico, rm sun, r·'~Jlartição, para
que emm as mais imporbtntes, c cujas con- ser quem ftsc:1lisasse o poilto dos empregados,
cessões estavttm com menor tempo a vencer. e quusi sempre, immcdiatnmente do pois, e rtlA intcntlencin., potún, r1uo nunctt tez cousa gumas vezes antcs,eni.I·nvn, o St•, Gil Goulart.
11lgunm sem rltll' ]ll'Úvio eonlu•cimcnte ao pu· Escreveu o seu pedido de dcmi,siio t'Ls 9 horas;
blico; que teve pur n,·ll'IIHL Hilo :1ssignm· um qwtndo entrou o prim1•iro co!lcgtl, disse-lhe
contmcto sem JiLZOL' com que ellc tivesse cor- simplesmente: dcmitto-me hoje d11 Intonden·
rido pela impt·rmsn. cum mui tos ditts de ttn tece· cirt Mu nicipn.l. O seu colle·.(tt pagou m1 penna
dcnl'ia, c lhze!lllo o seu orr;amento procedeu c escreveu ontcio idcntico ao que lera; lbmm
do ll1l~smo modo, espOi'tlndo sempre tt critien, entrando um pot• um os outros cnmpanheir•os,
da opini~o ]lttl'a depu is assent;w dollniti l'tln;en· ti todos repetiu as mesmas pttliiVI'fi.S c cada
te as suas resolu(·ües, nilo podin,, cm cit·emn· um dclles esct•cvou seu officio do domissiío,
stancias ti10 g·r;wes, deante tlc um negocio sem nem siquer IIi e pcrgunttLl' porque se de·
que tlespl'rt!lva, ta,nta,s a.miJi,,:líos, em que Iiii· mitl.ia.
vi11 tn,ntos inttli'!!Ss:ulos, üuttos concorrentes,
Foi csb1 umn. dns homs l'lil sna vid11 tle m11is
tlcixnt• tlc pt•occtlm· tlu, mesma Ji.it·ma.
lll'azet·, tlo umis SLitislhção que pudo ter tido,
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ver cinco homens c.listinctissimos, inc.lepenc.lentes por toc.las as razões, de uma posição social
considemvel, lhe mostrarem tamanha con··
fiança; tamanha solidariedade, que nenhum
delles perguntou-lhe porque se llemittia. Por
fim chegou um intendente que não tinha entrado naquella casa em sua companhia, pois
.iU. o encontrou exercendo o cargo. A este em
necessario que explicasse o motivo pelo qual
pec.lia a demissão, e disse:
« Nós temos em projecto a innovaçilo de
contractos importantíssimos; estamos conven·
cidos de que estes contr<Lctos são bons e que
prestaremos um s?rviço ao município que estamos representando; mas a opinião parece
não esttu• comnosco, a imprensa ltt'tCi1 vivamente <LS bases em que pretendemos contra·
ctar. Parece que o mais acertado eretirarmo-nos, porque vem um!\ nov!t Intendencia
que não tem absolutamente compromisso
nenhum, que nflo entrou em ajustes, que não
estudou a Jll<Lteria, m<Ls que vae estuda.l-a de
novo. Deixaremos inteim liberdade ttO govorrio para eseolher o que Jbr melhor sobt•e
este negocio de tanta ponderação.
Parece que e o que podemos Jltzer de mais
acertado na occ;tsião, mostrando respeitnr a
opinião, si é que a imprensa representtt 11 opi·
nião, e deix11r ao proprio governo a li herdade
de proceder- como entender melhor sobre os
projectos da Intendencia rel<Ltivos ás comp;tnhias. »
As proprias companhias niLo tinhnm ainda
;tutorisado suas directorias a contractttrem,
estamm U. espera dessa autorisação. A Intendencia não podia contractar sem autorisação
do governo.
O intendente a quem se refeJ•e, que tinha
entrado em ultimo togar, declttrou-lhe que
não em solidtwio com os outros intendentes, e
que al\i conservava-se.
Pouco depois teve-se outm intendencii1, sob
a presidencii1 do cidadão Dr. .Jose Felíx dtt
Cunha Menezes.
Si a memoria não lhe e infiel, houve de·
mora de cinco dias en tt·e u. demissão e a po>se
da nov11 intendencitL ; m11s nesse tempo limitou-se 11 demissionarilt ao expediente di1 casa,
e não trtttou de outt•tt cous11.
A nova intemlencht rfcebeu este negocio
1·a inteql'a, teve todtt a liberdade do apreciação,
teve toda occttsião de ex11minar as bases em
11ue assentaria o contmcto, 1tfim de o ttcceittw
OU l'8CUS<1l',
Em cerc1t lle 20 dias n. novtt intendoncia julgam acertado firnmr contractos com as com·
pn.nhias, quasi nas mesm11s bttses que a outra
delineitra.
Levou isto ao conhecimento do governo, e
os contr-actos lbram Jeitos.
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Bons ou mitos, esses contmctos não lbram
leitos pelo orador, nem por seus companhei·
ros de intendencia.
Entretanto,· todas as vezes que se falla em
serviço de bonds, e accusado, qumulo é certo
que a elle Ot'ttllor não cabe a responsabilidade.
Não é Justo o modo por que estit sendo .iulgmlo; porque, si de sua parte e de seus com·
p11nhciros houve um peccado, lbi simples·
mente .de inten~~"io.
Uma vez que a primeit•a intendencia achou
relutm1ci<1 lht parte de outros mais tt~tos,
mais habilitados, mais patriotas talvez, lletxou
o posto. Si houve um erro lle 11preciução,
este tet•minou como termimL um assnmpto em
primeira discussão, como termina um projecto retirado do debate.
Parece que a intendencia nflo podil1 ter procedido de um modo que provasse melhor sua
honorttbilidalle, e talvez até excessim susce·
ptibilidade.
Podi:t, portanto, não tomttr em consideração tudo quanto a respeito deste assumpto
se dissesse. Não e o autor dos contractos, nem
o lbr<Lm seus companheiros ..
Mas u. insinuaçilo é de tal ordem, que o
publico pode suppot· que houve uma J'l'atllle,
que houve um sumiço de papel, uma rasura;
ou qualquer cousa que a.lterass3 clttusnli1 de
contt·atco.
E' verdade que os contracto; foram teitos
20 dias depois que o oratlor não er;t mais intendente. Mas a affirmação que se faz prova.
uma leviandade inq ualifici1vel . ou um<L perversidade sem nome.
Quem engenilou ess<L accusac,,iio vaga, e por
isso mesmo mais perigosa, mostra que, ou niio
sabe ler, ou então quer levant<Lr um pedestal
a si proprio, it custtt lias reputaç.ões alheias.
O Stt. ELnEul\IARTI:"is-Mas niio o canse·
guira.
o Sn Un.\l,Jl!NO DO A~IARAT, diz que nlio e
muito ,Jc duvidtw, porque o actun.l pt·esidente
da Intenllencitt Municipal, de quem tem a
honra de ser pu.rticulat• amigo deslle tt inll1ncilt quasi, e um homem que póde ter lle-·
feitos, com quem tem estado mesmo em diverg-enciaalgumas vezes, mas é de uma honrttllez
inquebt•antavP.l (apoiados), e entretanto, viuse obrig-ado tt pedir (triste vitla publica bmzileira! diz o orador) viu-se obt•igndo tt pedir
que se ttbra inquerito p:wa se justificar contm
esse it1tenclente que Pltl'ece resolvido a demolir reputttçües para elevar a sutt.
A sm1 accusaç,fio Jbi est:t. Em um boletim
do novembro lle 1890, veiu unm exposi~<ão
feita p~lo ex-intendente Carneiro •la Fontouri1,
cujos ultimas dias J'or<Lm to.mbem amargu·
rttdos pelo set•vi~'o municipal...
.
Na exposição do intendente Cameiro rl;t
Fontoura ltl·se I!UO tt Intendencia Municipal

30

ANNAES DO SENADO

T
nilo tinha mais dil•idtt em Lomlre~. e pro- qtmntin. no Thesouro, que dependia de Iiqui·
curando o denuncia.ntc ver o contrncto, que dação, e que Jcvttri~t nlgum tempo par:t que se
cru. do mez rlc ag·osto ~tntcrior, contmcto de pudesse levant[l,r. Er<t enorme a c! ivida flueque o pt'9Prio Font?urtt fora !llll _dos. signa- tuante.
tarios, na o achou ht essa obrtga~•ao unpost:t Nessa occ:tsiilo, o seu hom•ttdo collega, Sr.
its compauhias 1le solverem tt ui l'i!ltt em Gil Gou!art, dirigiu-se ao Banco do Brazil eLontlrcs; e dah i concluiu rpw h:wia uma expoz tt questão: « Ac:tbttmos de veri1lcar que
:fraude, que lHLVÜt um gt•ttt1de escamhtlu. ~las jti, nilo temos tempo de providenciar sobre este
isso e simplesmente inepto.
'pt~gn.mento em L0ndres ; nem s:tbemos com()
o sn SAT PA:"I!A MARI:"IIo-Apoi:ulo.
obter r:t~ido.mente a quantitt necesso.ria e()
'·
'
,. . modo de Jazel-tt passar pam artnello. praço.. »
u~r S~t. Sr;xAD()~t-Nao tem nenhum mlor.
E' outm couso. que o desvttnece e deve des·
O SR. UnAT.DI!'ío no AMARU, prosc,auínclo. vo.necer, especialmente~ no seu honrado amigo;
diz qnc levn.ntar ca~tell_o sobre essa~ has~s ó o g-erente do Banco do Brn.zil respondeu:
couso. tilo tola, que diillctlmente se pode ttcre- <<A conta da intendeclcio. não tem saldo
ditar que ti1·esse pttssado pcltt. ca!Jeçtt tle um su!Ilciente po.m este pag-amento; mas, em
Itomcm responS<!I'CL
qmtnto os senhores Jbrem os intendentes, não
Si o contracto Jbi assig-nrulo em ttg-osto. si ha necessidade disto: vou telegrapho.r para
um dos sigmtt.ttr·ios el'n o proprio Fontoum, Londres mantlando pag-ai'.» E, com ell'eit(), foi
como e que em novembro esse homem httvio. pag-o. por telegl'ammtt a primeiro. presto.çii().
de ir lltzer uma n.Hlrm:ttiVtt que Jbsse contra·
Tinha, pois, a intemlencio. dons pago.mentos
rio. áquillo que estava estabelecido nesse con- n.nnuaes, pelos quacs precisava providencio.r
t.ro.cto?
com a antecedenc1a ele 3 mezes, um de S 16.875
E esse contl'acto não ibi um segredo po.m c outro de ·.C 11.250. As rendas municipaes
ninguem. Suas bases Jbmm publicadtts pela eram nullns, relo.tivamente Htllo.ndo: a muni·
intenclenci:t em julho, foram discutidas por cipalidade do mo de Janeiro tinha umtt renda
todatt imprens:t. Vciu umtt novtt intendencio., de 1.000 contos, insulflciente po.ra o serviço
que discutiu novn.ment~. que n.ceeitou qunsi do calçamento, quo.ndo mais nenhum outro
todas as bo.ses. e ttpenas as modiflc)U em um houvesse. Grande passivo.
ou outl'o ponto, fez pequenas ttlteruçües. Este Era, porbtnto, necesstwio que obtil•esse rendo.,
assumpto Jbi lemdo ao governo. muito prn- niío S<i pttm os set•viços ordin:tríos, como tend()
venido por duas intemlcncio.s e pelo. discussão em ttttençii:o este gmnde onus de umo. divido.
,[[L imprens:t; foi estudado e J•ccst.udado. Estes em Londres.
contractos cstiio cm vigor tlesde o mez tle Um dos proponentes que se aprcsento.ro.m
a.gosto de lSDO. Eu ttgora que se vem ützer esto. rtuerendo Jhzer contmcto de viaçilo urbo.na
descohcPta-de que JlLltavn umn. clo.usnla on (si não me cngo.no, ero. o Bo.nco Constrt,ctor, e·
que tinh:t sido alterttdtt. Mas. bastava peg-ar é ftteil veriflctLl', ·porque tudo isto está publiem qualquer dos pttpeis qtle estão em origino.! co.clo, estiL impresso), oJfereceu-se tt po.gal'
n:L municipalidade, pam se vm· que isto cm simplesmente tt Lliritltt ing-lezo.; outro propo·
simplesmente uma phanto.sia.
nente oll'ereceu-se tt dar pttm o custeio desst~
A lntenclenci:t i\lnnicipttl, quamlo paPo. l:'t divídtt tt quanti:t de 250 contos annnacs.
entrou o orador, tinha cm Londres umn di· .~ intcndencitt Julgou que nüo convinha.
vidn. •lo 5.000 contos, ecst:wn. ohrig-adtt:t Jhzer acceitttr nem uma nem outrtt destas proposPilg'ttmentos semcstl'aes, isto ó, cm c! nas epocas tas: :t primeh·n simplesmente ttliberto.ria da
•lo anno; em julho de catl:t nnno tlevi:t ptt.Q:n.r •livíLla. íng-Jezt~. isto me~mo do.do qne ello. pu..1:. IO.Ri5 o cm janeiro·!::. l 1.250, o que somma cle;se impor no credor a muclançtt do de1•ec!or;
!::. 28.125 annnttes.
a seg-tmtht chwa.·lhe exclusivamente quantirL
VIM ob!'ig·nçiío desse contracto, que nindn. e que aopat• b:t~tava pam custe:tr tt divida, mas
do tempo do impcrio, em que a. nmnicipali- elln precisava de Jllltis recursos.
tlado JWOYi•lcnciarin. tle modo que com certa Entilo JiJi que se fez essa combinaçilo, da
nntcccdcnuin,,nfio sn.bc si 00 dias, esse dinheiro qttttlrc.~ultou que ol col'res municipaes rececstiYesse em Londres, pam occort'0t' nos pnga. ber:tm tle umtt sú vez :1.500 contos, c exig-Iu-se
mentos.
que cadtt Hmtt do.s compttnliins contrnctantes
Ao tomar contn. cltt intentleneia. umas das contt•ibHisse semestralmente com tt qunntin.
prest:wüs esüLYtL tt vencer muito proxima- de 150 contos, com ;t.ntecmlenciade tres mezes.
mente, tilo proximnment'J que, pelos meios tem]lo sufllciente pam se ftt~er tt Jlttssn.gem, o
ordinttrios, pur 11111 vnpor, pelo correio, pela jog-o do clinl!eii·n pn.m Londres.
ma ln.. nii.o sr. podin. mais cumpt·ir a condi<;t1o.
Om, ',<:; 2fl.2li'í ao par (o ultimo pttg-nmonto
OsJ•ecur·;<n.<•lit intendenciaomm est~s: tinlm de lHHO niudn,Jbi feito a :~7) importavam em
no Tiitneo d11 I:rnzil nm peq uono so.ldo, qno nilo ~~Gil: n:n $2i>IJ ; m:t8, pl'Cverulo a oscillnçüo do
eheg-rwn. ptLI'a eSSLJ pag~uncn.to; tinha do re:>to Cltmbio, a iutondencitt niio quiz ncccit,ar da~
des,;o uwsmu cmpt·esl;tmo mg·lez uum t'Ol't[l, compttuhitls sumontc a import[luciLt tlc :!50
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contos e pediu :100 contos, dando c:ula umn em que dn.ta lbrn.m exonerados os intendentes.
tlellns 150 contos.
Ubn.ldino o seus companheiros e envie cupin.
Esta combin:tção, qnc tinhn. sido njustat!a, •lo officio em que o pre~idente dn mesmtt in··
mas que nãn fôrn, levallit a. eJI'eito, foi exncta- teurlencia, Dr. Jose Fclix, cm 25 de agosto de
mente aquelltt que :tcceiton :1 intemlencin. sue- 1800, pediu approvação elos contractos.
cessam ; recebe nos seus eo!i·es semestral· Quando estas inlbrmneües 1110 forem fornomente rle cada, companhia 130 cnntns ou :JOO cicias, Jm ele nbusar nov:t'mentc da u.ttenção do
contos anmutes; c clln.. intendencia, pot• seus Senado, por alguns instantes partt .thzcr com
agentes, por seu banco, por quem quizer, Ihz q11e Qstes clndos officiacs tlr1ucm consignados
o p~gamcnto em Londres·
nos r1nnaes do Senado, se ve,itt sempre que
Quttndo se pt•ojectou e talvez quttndo se !'eZ quem se exonerou da intenrlencia nos primeio contracto, essa qllltntia em sullleiente, não ros dias de agosto nüo c o responsn.vel por um
só pttr:o o serviQo dto diYicltt cm Londres, para contracto que se fez nos ultimas dias do mesn pttg-mnento ele juros c ttmortiza(,fio, mas mo mez.
dttvn. uma sohm de cerc:< de 50 contos. Hoje Pede este officio do Dr ..Tose Fclix ao mini-·
c inteimmentc insulllciente.
>tt'll do interior pot·que j:'t lbi hoje examinttl·O
Mas quem no começo do ttnno de 180B mo secreta ri:< municipal.
previa. c:<mhio" 10? Quem não achari:t que Este officio é a complet" e plentt expressão·
houvcpreYidenci:o pedindo :300 contos, qumJtlo da. verdade ; nelle se explie o que so tinha
250contoscrnm bastantes ató eutiTo? Onde e pttss:ulo com tt intendencito ttnterim•, os esturtue ~e foi eles ·obrir uma fmmle pnssivel, dos da. noVtl intenclenci:t, as mzlícs por que
uma razum, um sous-elitenda ncsttt fJUestüo, ella resolveu litzet' os contrncto:l e o pellid()
qmwdo em todos os jorn:ws, uo I10letim dtt dto ttpprovn.ção tio governo. Assim, si lHI reos
íntentlencitt, na corre~pondencüt olllcial, esta nesttL questão, a primeirtt intenclencito o Jbi
publicallo que toS companhias contribuiriam apenas em pensttmento; os verdadeiros reos·
semestrttlmonte com !50 contos para o ~erri~o set•iam :t lntendencitt que se seguiu itquella e
dtt dividtt em Londres.
o gorerno que, muito e muito inlbrmado, ap·
Ninguem encn,rr:egou as companhias de di· provou esses actos, podendo recusai-os.
rectn.mente solverem eSS!I rlivido., nem pare- Pede desculpa ao Scn:tdo por ter occupado
ce-lhe que seria conveniente. Em primeiro seu tempo com umtt questiio pcssml!; mtts
logar, tlepemiia dtt vontat!e do credor nccei- pen>a que todos os que teem umtt vida publica,
tat· um novo devedor, um ou dons; duas com- não podem deixar de proceder• dest 1 maneim,
panllitts, dous devedores. Em segundo Jog-ar, não podem dcixttr Ulllil sombm tt respeito·
era pos.~ivcl que unm dessas companhias ou r.ltt sutt probidade, princip:tlmentc. Alleg·uem
ambas, por qualquer circumstttncia, deixasse contra o omclor inc:Lpacidacle o Jltlttt de t:t·
de ützel' um pagn,mento, O\l mn,is tle um ; e lento ; elle póde calttr·se e o orador não só se
neste caso Yiria a aclm.r-sc inopitlamente em cala como o reconllecc; mas, quttndo tr:tttt-se
embtnw:os to Intendencitt 11unicipal pam sol· dto sutt llonrabilicludo, nüo e possível a con·
ver a diYid:t, que tem pmso certo, que tem descendencia. Não poderitt entrar no Senado
ate dous prazos, um parto pút• o dinheiro iL c! is- no llia em que suspeitasse qno um senadot•
posição e outro par:< Jitzer o pngmnouto.
olham pttra elle com llescontlan•}a, que tinha.
N:1o hotn-c, pois, e cl:ll'O, ncnhum1o frtoude, uma tluvidtt solJl'e su:t honm: isto lho pesanenhum equivoco, nenhuma sombra, nem no rin de tal modo, que não saue qual seritt o
procedimento da intcndencitl •lo que fé~ parte, seu procedimento. Nesta.; questões, pam clle
nem d:t que succecleu-lhe o com n qun.l, como desappttrece tudo, inclnsiYe n. lei; pttm estes
jiL •leclarou, não tem solidal'ieclade.
casos aclttt quo todos os t•ccm•sos são bons,
Como dizito, jú o Jo1'11at do Comme,·cio es- todas as desttll'rontas são legitimas. s.:, lttpontttne:unente, pelo esttH!o mais criterioso menttt, rtuantlo app:wecc uma. accus:<çiLO desque costuma 1\tzel' das cousa~. estmnhou :t tns, que venha. vagtt o duvidosa, muito Jllttis
accusa(-:"Lo. Isto Jez-se sem intm·venQão stttt qunntlo ó lovnntttdtL por um homem que jit,
ou •lo pesson. que snibtt. Crtt!a um tlns interes- cingiu uma espttlltt e que, si hoje o ní\o pútle
s:u!osmt questão ,já se explicou, inclusive o litzer',u bem de presumi!' rtue se possto enconprei<idonte tltL intendcncia successot•a, o Dr. tr11t' ao menos com outro que, não por um
.Jose Fclix dn. Cunlm Menezes. que tomou[\ si deleito pltysico, nms deedttcação, não sttbenllo
tmltt n. J•csponsiLbilidnde dos cnntt•actos fl•itos emlJot•tt JlCgar em unm e~pntlo, ou empunhar
TJOL' l'IIO com pleno conhecimento 1le ettusc•.. ontrn. at'lllll, todtwi:t niiu tem receio do se
.Entretanto, cmnprll que Hque unm Yer. por• apresent:w dcu.nte dcl!o ou de outru qualtodus liquitlacln. esta questii.o o pnp meio t!e do· rtnct•.
cumcntos olllciaes. Por is:<o vne solici l::n• do Quoritt s•'• rtuc estas nccusa.r:lícs, qun.J\tlo so
g·orcrJ!O, ~i o Senado o permittir, que inJL1l'llle, ttprcsentassem, tin~sem um responstLVcl,
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Vozgs-Muito bem.
fossem mnis clnras, mnis positivns e Jeit1tS
por alguem que pudesse J'eeponder pelo que O SR. UnAr.nr:xo DO A~rARAr.-Mtlito a.gra·
diz, não sü na. imprenso. ou em Uffi[l. ltssem- decido.
blen., mas cm qunlquet• terreno, e Jbssem
Ning-u~m mnis pedindo a palttVI'lL, encer·ra·
rtnnes Jhssern 11s consequencius. (Jluito liem,
se 11 discussão.
muito bem.)
Votn-se e e a.ppi'OVttllO o requerimento.
Vem tL mer.a o seguinte
REtlUERIMENTO
Requeiro que se peç1t ao governo, pelo Mi·
11isterio llo Interior, l[liC inlbrme em que data
foram exonerados da Intendenei1t Municipal,
desta cidallc, Ubaldino do Amam! e os intendentes com elle nomeados; cópin dú otncio do
presidente dn. me.>ma Intendencilt, Dr..José
Felix, cm 2G de agosto de 1890. pedindo n.pprovaçilo dos contractos com as companhias
do Jm·dim Botanico c S. Christol·ão.
Sal1L d1ts sessões, 25 de julho de 1892.TJbalrliM rio

A~>trwal.

E' lido. apoiado o po~to em tli>cussão, a qnal
Dc1t adiada. peht hom e com a palrtl'l'lL o Sr.
SnJdn,n lm 11ari nho.
O SR. SAT.DA:-IIIA ?IIARI:'\110 (pela m·dcm) requer pt•ot·og·aç·ão da. hor1t do expediente afim
de proseguir 11 tliscussão do requerimento do
Sr. ULaldi no do Amaral.
Consultado, o Sonatlo concetle n pt•orognqão.
Continim a discussiio do rerttlerimento do
Sr. Ul,alclino do Anlttl'itl.
O S•·· Saldanha 1\Iarinh.o-Sr·.
quem conhece, co·no eu,de per·to,
pel'Jeitamente, um cnmcter r;omo o de Uhaldino, não nrcessitn. de ,iustitlcação nenhuma
pa.rn elle po,lorilt c devilt YOtar contm o re·
querimento pot•quo Ui.~<lMino não necessit!t de
justitlcaçiío do stia contlucta, quer pnbliCIL
'quer pttrticnlltr; mas votarei unicamente
Jlll.l'lL que fique con~igmuht mttis uma prcl'lt
tllLSllit pt·obitlade. Comprometto tudo C[Utl.ll·
to pos>n c111 bem d11. pithtvt•tt lle Ub1tldino tlo
Ama.rn.l; ú um homem com rtucm tenho YiViliO
muitos n.unns c cujn. hon1·a ninguem aJ,>olutnmcnto pôde mm•tlet•.
.
Um Stt. St~:-;.\Dort-E n Senado todo pens1t
a.ssim.
O Sr:. SAI.n.\:-;11.\ ~Luu:-;no - Cnd11 compa·
nheiro ú unm tcst.emunlm rht honra.tlez, d1t
probidade c dor.clo com que elle servo sempre.
pre~iLientc,

(Apoiados)

Por tanto. cumpria-me vil· Jltz r osüt decla·
lltt trilmnn; e.~i yoto pelo rcq~ol'Íl~wn·
to, ~~ n.compauh11:;. ~x. e, como ,Jit tl!s,..e,
n,penas pn.t·IL float• CIII!SiglliHla no~ am1acs do
Scna.rltt mais uma. Jll'OI'Jt •ln. prolJidade de
tii.o iltustt•o citladüo (Apoiar/o.< rJcmes).
rltçito.
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ORDEM DO DIA
Entm em 2'' discussão o projecto do Senlldo
n. 22. lle 1892, rtutorizando o Governo a emittir
tttt.\ 100.000:000$ em ttpolicrs de 200$ a 1:000$,
pttm mn:ilio ás emprezns industriaes em todo
o territor.o da Republica.
O Sr. Anutro CavalcautiSr. presidente, na qualidade de relator da
commissão, cujo IH'ojecto se discute, venho
dizer ao Senado quaes ns mzües justiflc1ttiva.s
do mesmo, comec;ando desde Jogo por declarar
fJ ue. a respeito ctn, actual tjuestão de auxílios
,; itJdustria, estou sincern, e intimnmente
com·encido da smt necessidade, mas ainda
sem preh·encin, 1lecididn, llOL' nenhum dos
meios ate ttg'Ol'it u.lvitrados, inclusive o deste
projecto. Atloptei·O, antes como elemento de
discussão. do que como soluçií.o definitiva
sobre n. materia.
Senhores. pot• ma:s que cligrtm ou prctendn,m em contrnrio os ccononwtas o1·thodoxos,
os quaes. nesse particuln,r, se iLlentitlcam com
os imli·oirlualistas ·owis cxawemdos, porque
uns e ontl'O;; 011tendem que toda a intervenção
tio Estado. mt or·ctem economica, e indebita. e
runesttt. :. toc~11'i,a, lll!' pr1.ttic11 gemi dos povos,
nunctt lot, nao o ass1m em parte algunut; e
não sei mesmo si um ditt Yira tL sel-o, por con~t.ituir um t•egimen melhor Pltrtt os individuas c ptu·a a collectividade.
Parn bem ellwidttr estn, t,hese, set•ia mister
rever tt l!istoritt economicn, t.los povos mais
a•le:mttulos, detendo-nos na n,nalyse du.s sua.~
plmses de maior importancitt, " que certamente não se comportlL com os limites obrigados de um simples discurso. E, com tudo,
querenclo firnmr as conclusties deste. ttntes
em Jlwtos reaes. positivos, do que em meras
alJStl'ilCt)ties tlieoriclLS, não posso deiXILl' do
pedir rt ttttenção de Senado po.m alguns
exemplos proveitosos que, a semelhante respeito. podemos ttprender d:1 expel'iencia
~tlheia., e 1J ue tet•ci de lembt•M ou de invocar
no cort·et· tlo p!'esente debttte.
Sr. pl'esit!onte, encarando iL intm•venção do
Estado ou do governo, debaixo de um ponto
de vistn mais lato, e pondo igualmente do
parte q unnto se l'eit•re lt, l:~gulnmontn.t;ii.o
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.especialtle certas industrias, a pretexto ou çües sobre o tlesenvolvimento da riqueza que
JlOr mo~ivo de policia, de segurança publica e os economistas, em suas reuniões, em selts
de hygtene; o que, em verdade, silo as leis re- mceti?l(!S, nas assembléas politicas, pol' toda a
'Iativas it locação de serviços, a.o arrendamento parte onde clles não se diri iam a alumnos,
das tm•rns, ús empreitadas. ás parcerias, aos não faliam sinão de léis c medidas a reformar
juros e alugueis, nos salarios e ás horas de ou tL adoptar. Elles não se occupam de pre·
.trabalho, siniio outras tantas regras impostl).s tensas leis naturacs e nccessarias, as quaes
pelo podet· publico ti producçiio e i repartição deixam nos livros, mas de leis do Estado ou
das riquezas, elementos primortliaes da eco· de medidas occasionaes dos governos.»
'JJomia politica? O que são as leis que regulam Atiam Smith, o verdadeiro fundador da
.os conttactos e a sua solução, as permutas e sciencil1 economica, deixou escripto: ''A eeo·
transacções commerciaes, os instrumentos do nomil1 politica. encarada como ramo dn. sciencredito, a moeda e o seu emprego. a viaçi:Lo cia de estadista e elo legislaclor, tem dons
em gemi e a tarili> dos tmnsportes, sini:Lo objectos: torl'lttr os individuas babeis a pl'O·
.outros tantos meios de inte!'vençfto do Estado cm'l1l' meios t1bundn.ntes de subsistencia e
nos misteres do commercio, da circulação e ibrnecer ao govemo uma rcndl1 proporcionadn.
do consumo ?
ao serviç'o publico ; em resumo, enriquecer o
Passando, porventura, a uma especie mais povo e o soberano. »
·restricta, o que fazem os governos diversos, E, com efi'eito, quem diz economia pol.itica
por meio de subvenção, garantia de juros, diz, nos proprios termos, cousa em que intei'·
adeanttunentos, reforço de credito, proteccio- vem o Estado, i$tO é, economit1 do Estado,
nismo aduaneiro e isençii.o de clil'eitos ou laeo scmu; porquanto não lm umt1 ibnte
impostos em favor de cm•tus emprezas, taes de riqueza separada partt os individuas e
como; a caminhos de ii3rro, ;i. navegaçi:Lo de uma outra partt o Estado: a prosperidade
mares e rios ou iL fundação de tabricas cen· deste llepende essencittlmente da prosperidade
'lraes e de outras industrias; sinão prestar daquelles.
auxilio directo à ordem economica do paiz ?
E por que cleveritt ser vedt1da a interYenção
Que significa, senbores, n. existenci;1 de auxiliar do Eslttclo na importl1ntissima ordem
,{_ ·um ministei'io especit1l nos di yersos estudos. dos interesses economicos que lhe são com'
com denomiiJaç,ilo e orçt1mento distinctos, muns, quando se reconhece que ella é legi·
1
applicn.vel aos serviços da agricultura, do tima nos misteres das letcras, dn.s artes, da
commercio e de outras industrias?
instrucçi:Lo, da hygiene e até dos cultos ~
Todos estes factos não indicam ou demon· E quando sabe-se que a verdadeira garantil1 de
stram clamrnente que t1 theoria da niio inter· progresso e do ~Jem estar de um povo assenta
vençao obsotuta ttp~nn.s existe na concepção sobr·e a base sohda da sua 9rdem ~cot~omica.?!
dos autores e nos l!vros em que ella se aclm 1· Omle estt1 ct1rece de solidez, nao e preciso
exposta ? .
accresce!lta~: .n~m as .artes, nem as let.tras,
Na prattca, o que yemos, e com vunta,.em, nem as mstitmçoes publicas, em uma palavra,
adoptado, é o regimen opposto, sem que dahi -I~etllm~ dos elementos de engrt~ndecim~nto
se possa concluir que o Estado deve ser o soct~l po1.le prosperar de !lll1nmra satJsfaagricultor, o industrial, o neg·ocil1nte ou o ctOl'la ·
.
banqueiro o!'dinario.
E lltllando ago~tt do nosso ct1so, .P~rgu,nto:
De certo que nfío · ser o or"'i:Lo len·itimo do -qual a pl'etençao que se aclla SUJeita a dedireito, o mantened~r da ordem e da justiça libcraçi:Lo elo Congre~so ? Simplesmente esta :
·na sociedade ó a sua razão de ser ou tt smt que os poderes publlcos, attentlendo ás condimissi:Lo essm1cial· mas como ttuxiliar pode· ç<íes, acciclentalmente p1·ecarias, direi melhor
raso do pt•ogres~o e do bem esttw commmn, ao ~~tado pcttho/.oyico de futuros~~ industrias
que é, elle não pótle fictw extranho ou incliJl'e· no.cwnacs, venham em seu au:x!lto por meio .
rente ao emprego de meios concernentes, que de u~eantamentos ou em;prest1mos, reembolas circumstttncias reclltmem e se achem ao sa vets em dados prazos; ets tudo .
No entttnto, encamndo essa pro tenção
.seu alcance.
quanto a sua legitimidade e fins,-para un8
0 SR. El~YSilU MARTINS - Apoiado j sobre· trato.·se de uma herisia, condemnavel it luz
tudo nos paizes noYos, como o nosso.
dos principias economicos, o para outros, ó,
0 SR. A~!AIW CAVAT,CANTI-E' por isso que quando menos, um erro g·rave, ou um remeE. ~e. Laveleye observa em umt> das suas uiO contmprOtlucente nns circumstancius.
mars unporrantes obms : «Tomando-se, uma E, senhores, .ttinda que sem competenciu na
. a uma, .todas as questões debatidas entre os !llttleria (m7o apoiaclos), ouso sustentar o con.'
economtstu.s, se chegart\. à convicção de que traJ•io de ambas as asserções ..•
todus el!a~ implicam a acção do Estudo ... ·Quanto iL rcpug·mmciiL com os princípios
·O objecto pr~prio da economht politica é, do economicos, bttstitl'ti. dizer quo os in·vocados
.t!.ll modo, tt Influencia t!ns leis c dns institui· na cspecio, núo paSSitlll de pontos, muito o
U~SA.llO
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muito controversos pelas escolas oppostas, adophtda por nação alguma, por mais elc,·acomo se v0r;'t claramente da breve exposição, dtt que seja a gmnde civilisação de progresso
que o Senado me permittiril Jhzer a esse res· e de liberclade a que tenha attingido.
peito.
O systema que qualifiquei de expm·imental
No terreno da sciencia c da pmtica tres sys- ou positivo não admitte soluçües fundadas em
temtts economicos encontramos nós, ttOS quaes fórmulas absolutas: procurando tirar vantase poderia qwtlificar de systemtt socialista, A'em dtt harmonia conveniente das fbrças ri·
systemtt indiviclualisttt, e systemtt positivo ou vaes dos dons systemas anteriores. firma a
experimental: os dous primeiros pl':Jcuram procedencitt de suas conclusões n;1 observação
resolver· o problema medettnto Jür·mulas ttbso- dos pr·oprio~ fhctos, deduzindo destes as regras
lutas; o ultimo, segundo os elementos histori· e princípios de melhor orientaçiio, nos casos
cos de cada povo e tt relatividade das circum- sujeitos.
stancias.
Reconhece que, em materia semelhante,
O systema socit1listtt, sacrificando o indi· a acçiio do E5tado deve variar com as ·circum- ·
viduo ao Estttdo, clesconhe O Yttlüt' thl iniciati- stancias, Se!' maior OU menor, mais constante
va. particular.
ou menos !'requente, segundo as concliçüesde
Tenuo por fttmlamento n. idétl de que a Iiber- aptid[io ou ele efficttcia da iniciativa particular,
datle para cada um tr·«bttllmr e produzir e a respectivamente. Mas sustentn., de inteiro acanarctlia indnstrial,-quc a concurrencitt ó a cardo com as lições da historia, que a inter- ·
tbnte tle todos os males sociaes; propõe como· venção do Estado , de modo ttuxiliar ou
remedia um:t novn distribuição do tmbttlho e ·"'Jlpletivo e •·egulamentr"-, tem sido fiwtor
das J•iquezus, ~egundo certos princípios que indispenstwcl ao progresso social e bem estar
se pretende lw•·nwnicos, ou, mesmo, pela in· commum de todos os povos.
tervenção violentlt cb autoridade...
Tal é o systemtt, que tambem repúto
O erro capital desse systema não estt't unico o.cceitavel, e realmente prof!cuo, para
em admittir tt nc~ilo doEstado; mas em substi· tt nossa economia nacional.
tuir este ao inclíviduo, suppondo que aque!le . Economistas orthodoxos, dos mais insignes,
póde augmenttw ou diminuir a producção, à como A. Smith e Stuart 1\fill, são os primeiros
sua vontade
a confessar qu~ a acção auxiliar ou suppleNauo. e menos exacto, observa um econo- tiva. do Estado é certamente justificada ; isto
nista contemporaneo: é principio cconomico é: quallllo se truta de industritts, de melboraincontestavel, que tt quantidade de 1rabo.! ho mentos ou serviços de inteira uti!idttde pu'' lbruecer ó medid:t sour•e os cnpitaes dispo- b!ica. ou commum, para a fundação ou desen·
uiveis.
volvimPtlto dos quo.es não bastam n iniciativa
«0 Estado não póde, siquer, moditlcar, a e os recursos indivíduo.es, ou do.hi não possam
seu bel prazer, n. qtmlidndc da proclucção; estai advir interesse stttislactorio para o trabalho ·
depende necessariamente das exigcncias do e eslbrç'o dos particulares ; o Estado deve em- ·
consumo.»
. prehendel-os, ou ao menos, subvenciona.• e
O systemtt indivicluo.Jista pttrte de ideo. auxiliar a sut~ reali7.ação, e fomentar o seu
inteiramente opposto. : reduzinclo a qut~si progresso_
nacht o papel do Estado. 1hz tudo depender tia Proceder de maneira diversa, seria faltar
a um grande dever, como coopemdor, que e,
iniciativa individual ou privadt~.
Os inc!ividtmllsto.s Yêem llll industritt um dos misteres dtt prosperidade geraL
interesse particnlttl' somente; o que, si é ver- Sa.bom todos que it essa intervenção supdade, tratt~ndo-se lle unidades industrines, diz pletiva do Estado li que devemos tt abolição da
Cauwés, não e; igualmente, tomadas asindus- escmvidüo, tt colonisa~'ão lias terr·as, tts vias
tritts no .seu conjnncto,-o qmtl constitue, de communicttc,,fio em geral,os meios ou instru·
evidentemente, um gmnde interesse no.ci· >Hentas /eynas do credito, e, de data mais recente, o ttproveita.mento das mais uteis invenonal.
A exposição c dqscnvolvi'mento das forças çües do engenho lnunano,-como os caminhos
industrittes não e o elfeito de uma acção in- de ferro, os tolegmphos, t1 navegttçüo a vapor,
teiramente livre ou expontt\nea, como se pre- e tantas outras instituições industrit~es, que, 11
tente; ao contrario, verifica-se da historia que principio, et•eadas ou estabelecidas como mo·
tt industria chegou graclativamontc à hbertla- delas, tormll'ttm-se, depois, Jbntes permo.·
lle, depois de ter passado pelas phases dl't nentes e abundantes do bem estar c riqueza
regulamentação e do monopolio que assaz publica..
contr·ibuimm, ntts circumst11ncias, para tor· Quanto a acçtia 1"CrJlelamcnta1· do Estatlo,
mll·tt o que elltt veiu a ser·.
quasi niio e preciso dizer palavra:-é uma das
Não preciso ttccrescent..cr que o laisse: faire, nttribuir;ues e5senciacs elo mesmo tomar as me·
taisse;; passCI', ou o nillílismo goYel'nttmental, iliclt~s CO!l\'cnicntes acc;·co. ela segurança puti a OXJll'essão mui;; completa e carncteristica hlicu., llo. hygiene o rle outras neccssidttde~
do systonm indivillmtlista, tt qmtl j~1mais foi tlirer·sas d<t civi!isnção.
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A este r2speito, adverte o distincto profes- [clla não pode dispensar-se do capital extmnho
sor P. Cu.uwes: « Nas instituições represen-' o qual, ser;i. depois, pago e bem remunerado.
tativas, querer pl'ivar o estudo de toda attri-( E tal e, senhore>, a pr•esente situação inbuição activtt no progresso é condemnal-o á dustriul do Brazil.
impotencia, sem nada g<tnhar para a libcr- ·Numerosas industrias. necessarias ti vida
elude; porque a liberdade não e o. 11usencia de de um povo, n.gricolas, manufilctureims, de
governo, mas a constituição de um governo viaç,ão e outras fbram organisadas, nos ultilivm. O dir•eito de não ser governado s.eria o mos 2,1 mezes, encetando cada uma os seus
direito da nnarchia. »
trabalhos confot·me ao s~u ohjccto peculiar.
E. ha c2rca de 40 annos, Michel Clwvalier, Qtmndo, porém, uma grande parte dellns já
economisk't, rígoroso,mente classicJ, fazi:t not11r lm via assent.ado aliee1·cc< prol'undos. it custa
aospartídn.rios ex(Lggerados da Mo iHiel"~Cilçrio: do muito capital e trabalho despemlido, viram« A sciencia, que plano. nas regoifies superiores se assaltadas de crise, terrível o prolongada,
ti, das paixões (cogita:";es) tio dia, não pretende que llws tem omb11rgado os passo;;, quasi inque as suas soluções sejn.m immutaveis, o que teiramente.
seria demasialla presumpçiío ... E' para situa- A crise acttml, senhores, bem o sabei;;, ns·
çiies regulares que ella se eslbrçn. de edific[lr sentn.• ou prolonga-se, por uma causa maior
doutrinas ... De fhcto : uma reac~ão se opéra -a ütlt11 do confittnça gemi· nas cousas publi·
nos melhores espíritos sobre as t!Jeot·ia;; da cas do p~l.iz; e não se póde negm· que essa
economia socittl que se acham em I'Oga; -· o ccwsa rnaim· do mal provem dos erros contipoder deixou de set· considerado um inimigo nuados,-politicos, adrninistmtiYos e econo·
natural,-e apparece, demais a mais, como um micas de nossos governos.
auxili<tr infatig11vel e bemfazqjo, como um Da Jii.lta geral de confiançtt proYeio o depreapoio tutellar. »
ciamento dtt noss11 moeda, que é simplesmente
Era a reacção llistorica e experimental que fiduciaria; seguiu-se o 11liatimento do creseleYantava contra a tloutrint1 impmticaYel llito c consequente desvn.lorisn.ç,fío de todos os
do /aisse; (iti1·e, lai.<::;e; pa-<.<el·, que (lo abstrac- títulos deste, e o ,desappnr·ecimento, quasi toção philosophica li11Yi:t ar1·orado, ao fim do tal, do capital mon.~tnrio circulante.
ultimo seculo e ao começ•o do presente. E M.
Não lbmm, senhores, as noms industrias
Chevalier vivêt•a ainlla bastmue. pn.m teste- que ereamm tão tlesastrada situação; ao conmunh11r os beneticos resultndos, que essa tl'al'iu, siio Yictimas expiatorias de alheios erreuc~fto, por elle prcsentida e clenunciad11. tem ro;:. cu,in maior imputar.•ão llC\'C em j nstiçlLresido capaz de e[ectuar na economil1 nacional callír sobre o goYemo.-E si o g·overno e, sados difl'erentes povos.
bidamente. o m<LÍOJ' responsavel do mal, ellc
Com e[eito, senhores, não h<t antagonismo estit moralmente obl'igado a auxiliar no ementre o indivíduo e o estado; ao contrario, pre~·o do remedia qtte as circumstancias indídeve haver cooperação; porque tt «identifica- cam e reclamam.
ção do poder publico com as aspiraçues e as Que Jil.l',er, pois? Deixar perder-se, arruinecessidi1des sociaes constitue a maior Jbrça, nar-se todo o capital já empregado, todo o tramoral e politictt de um estado na obra do en- balho já feito,-t:tmanhos elementos de prograndeciment.o nacional. »
xima prosperidade nacional? Deixar morrer
Auxiliar o tr11balllo e a illllustria tem sido no abandono tanto cslbrço dn. iniciat.iva indin. ;preoccupaçilo e obm dos governos, pot' todtt vidual, tanta> esperançtts 1'nncladas i.la inde<t p:trte :- os 11nxilios. é certo. diversificam, peJl(lencia indust.rütl do paiz?
com1brme a pltase industrial do paiz, segundo Jamais acreditarei que SP,ia esta a conducto.
as circumsto.ncias do momento, e de 11ccordo m11is recomme!ll!lwel e correct:.t. Arruinar os ·
com os meios ou recur.los que dispi"íe o Estado; elementos economicos existentes, nunca será
mas este nüo os nég<t, sy~tem.atico.nwntc, como meio acceitavel de augmentar, nem de conset'·
entre nl>s se incu!c[l. pot' s~t' a melltot' poli- var, o bem comm11m de um povo! ...
tica!.. .
A meu vór, o accerto estti. em auxilil1r ,pruNinguem ignora que ocapital é a alnw matd1· rlentemente, criteriosamente, para s11Ivar,
da industria, e em umtt de suas phnses sobre- quauto po>sivcl, as boas industrins encetadas.
tudo elle precis11 ser o seu motor ortlinario So oluect11 CJ ue o Estado não deve exigir o
e constantemente progresil•o: é no período dinheit•o lle unm p11rte dos contribuintes p11r1t
inicial ou cduca'i1>u (si assim jlosso dizer·), al;ó dai-o ti. outm, em beneficio lle emprezus arque a industria. cheg·ue a ro mstez completa ruinadus.
·.
de sua organisaçüo. Como todo 0 menor, ella O SR. UJJ.I.T.l>I!\'0 Do A~IARAr.-Som duvida
precisa de protecçiio e amparo; isto ó: emquanto n. inllustria não houver nttingido no que nao.
seu inteiro desenvolvimento, do modo <t cqn- OSlt. A~1.uw CA VAWANTI-Nogo a verdade
segnir, pelo empreg-o das propt•itts lbrças, do asserto e da suo. procedencin., no caso: em
os elementos progressivos dtt stut oxistcncirL,- primeiro log'ttr, ni'io se tJ•ttta tle tlonativa~, mas
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de empre;~timos,cu,io reembolso seri1 unm rea-[ essa grande importar;íio de numern.rio, poder
lidade, desde que torem feitos com tt precisa se- amptU'ttl' os legitimas interesses c!tt industrias
guran~.a ou gamntittidonea; em segundo logar, e do commercio nacional.
seria n,iuisarmuito mal do criterio do governo, A ct•ise Jüra bencflcamcntc mocliflcada ;
pam aLlmittir que e!lo desvi1·tua,se o fim do:; quando :1 revoluç•iio politictt do ttnno seguinte
auxilios indo npplical-os, de preJiJrencia, à in- (1848) Jêl-n. recrudescer por tu.!Jurnm, que no
dustrias :ul'Uinada:;; em terceiro Iogar, im- llizer de um cscJ'i.ptor daquelle pttiz « ameaporto, saber que n<t viela commum os inte- (•am comp1·omcttm· iJ'I'cmcdiavctmcnto tocla tt
1·e~scs cconomicos dos contribuintes se iden- Jbrtnnrt ]JUblica. ! Dea.nte dclla,, o g-overno dctiflcrtm com os ürts proprias industrias-nu cr·ctott irrm·ruoJ'ia,ç, Jltcilitou o dinheiro pelo
como proprietario, ca,pita,lista c pt•oductor, Otl JXÜZ, fazendo cPhu' C<lixas de desconto nas
como cmpr·estwio, opemrio ou consumidor.
localidatles,e crin.ndo, mesmo em Pariz,o ComA ropercussã.o dos interesses diversos torna pito,· d'Escompte, cujo ca,pital de 20,000,000,
a totlos solidarias, nnturulmente.
1hi sub~cripto 11:1 pmporr;iio de 1/:3 pelrt
municipalidade de Pariz, I /3 pelo commercio
0 SR. CoEL!JO E CM•ll'OS-Apoiado.
dessa lll·aça, I /3 pelo proprio Estado em bons
O Sn. A:11.mo CA \'AWAXTI-Além disso, con- do tlwsonro. E como estas medidas nfio tivém attendcr: arruina<lns a~ industrias de vessem provado bastante, o govemo se apresnm paiz, que silo tts 1ilntes mais a,lnmdantes sou em estttbelecer pekl primcim vez, o curso
dtt contribuil.'[ío publica, é que o imposto lm Jurr;arlo e Ieg·a! dos bi/hct~.ç dos brmcus, como
de gravar com peso maior :t cada um dos con- o meio que cntilo lhe resttwa, pam evitttr a.
ruina dns industrias c commercio. »
tribuintes.
A prosperidade financeira nüo tem bnse Na Be!gica, constituido, em 1830, esse
mais solida, nmis Itwgu, nem mais gtwanti- ptüz cm r•eiJJO separado, sentiu-se a nedom. do que o desenvolvimento progressivo cessidade p:üriotico, de bem eimenta,r a,
a, nova. org·anisaçilo politictt, qmtl a.gortt conda induskitt nacional.
E quamlo,s:·nhores,começarcmos tt t.mha,Jhtu vem ao nosso paiz, sobre o clesenvolvimento
com persevet'ttnQ<t 11n.ra. n. emancipaç•ilo da in- progressivo drt stm ordem industri:tl, g-arantia,
dustritt lmtzileim, si tti!llltt desta vez tleixn.r- a, mttis solidtt do engmudecimento de um
mos perecet' o pouco que existe feito ou ence- povo.
taclo'!! O que impeclc de irmos em seu au- Mas (I Belg·icttniio JlOSSUÜ1., então, aelm dt1
8ocidtJ Gcne1'ltlc, nenhum outro estrtbelecixilio?
Pot•ventum a, fttlt<t de pl'eccdentes?
mento ele credito rea,lmente consiclemve!.
Na liistoritt economica do p:1iz, exemplos te- E como os <tmplos l'ecm'sos do crc,lito são inmos, em cadtt pagina-e mesmo ntt dos povos elispensa veis <t expttnsilo aconomica, o governo
ela mais udittntada industria, acharemos ensi- comer.•ou 110r <tUXilitu• e promover tt 1'undnção
namento proveitoso a semelhante respeito. do Btttlco dtt Belgico,, qLJC de Jactei realizou-se.
Havcri1 di1ferença no modo porque esses povos Faci!it<tndo os meios de credito. dentro em
teem instrumentos ou Pemedios que ainchtnos pouco, ns industrias do paiz tonmram g-rande
faltam, mas tlest:1 ou daquel1:1 iürma,, não animação c desenvolvimento.
acharemos o exemplo de que ao governo con- Entretanto, dous annos depois, sobrevindo
vem dcixttr tll'l'llino,r-se, conscientemente, <t grttneles embaraços its mesmas, o governo
industria do proprio paiz, poclenclo aliits am- veio ~m seu auxilio, e por meio de um emJll'Ostimo de quatro milhões, Jeito ao Bttnco
paml-a.
Limitarmo-hei a recordar ttlguns pouc8s tl:t Belg·ictt, conseguiu melhomr as condiçues e
evitar os grandes desastres,q ue de outra sorte
factos.
Em IS·Ji, um:t fttlttt g-eml da, colheita de terü1m sido inevitaYcis.
cereaes deu-se em toel11 a. frtulç·a e cltthi a N11 Italia, concluida <t obra da, unificação,
Sal!idtL elo g'l'IIJH!O pO!'(•iLO de JlUillet'ttrio lltt- não esca.pou ao g-oYm·no a. necessidade de
cional pt1J'l1 o cstt•u.ngeil•o, J'csultttndo conse- consolidttl-a, pela nttençilo e ttuxilio dispenquentmuentc gruude pressiio monetaria e Sttdos ú. industria dos diYcvsos Estados, ag-orrt
crise pam os vm·ios rtllllOS do eonuncrcio c uni ficados.
industa·itt do paiz. O B:tnco ele Fmnço,, como Como elemento industrirtl, preferiYcl no
stock eh moecln. mwicnml, veio em a,uxilio, cn.so, o govemo dirip·iu as stms visttts para as
11elos meio; ordinm·Ios quo as cit·ctmstttnci:l~ empt•ezas ele caminho; .ele ferro, suuvenaconselh::.mm ; mas, como nquclles não íb~ cion:mtlo-as, Jhzellllo-Ihes adinntam~ntos. e
sem L:tRt:tntes, Júi mister Io.n~ttr mtio Lle ro- cnuampando mesmo aquellas que careciam
curows extmordin:u•ios -primeiro, vendendo de t•ecur·sos para, tt execução dos seus proprios
vinte milhucs de titulas ele l'ontht public:1 i1 Uns.
cnsa Baring· & C., do Londres, c, depois, E procurn.nclo ILwmaP elos cmninhos elo
mais 40 milltües Llitos ao g-overno dtt Russia., Jl,J•ro nm:t só rL'de g·eml, n. mais mm i flcitcla,
!l:itll anegoc:a,;ão em ~cg1•edo,pam, mecleante CJ uu ibsse possi vel, o governo italinno St~lJia
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obter; JlOl' esse modo, não somente uma.
segnr11nçtt m:tior cl:t 1midade politica,, como
t11mbem a ccrtez11 de tacilittw, de animar por
todn. tt pttrte o progresso inelustdal das localidades diversas do Heino.
Deixo de 1\tll:J.r do. Allemnnlm, que no
momento passa por suspeit:t de socialista .••
0 S!t. ELISEU Jvl.\RT!:SS Llit Ulll apttrtc.
O SR. 1brAnO CAv.u.CA:STI .... mas fa!laJ'ei.
~le preJérencin., dos Estados-Vnic[os dll Americtt
elo Norte, omle muita gente supplie que o
gover·no não intervem, pm· 1iirma ttlgumn,
nos misteres dn. ordem cconomíca ....
Supposíção inrtmdada. é esta, certtunente.
A compctencitt . immcdiatll, si assim posso
dizm•, de auxíJütt' o pt·ogresso das industt•ía.s,
niío pertence nn. Anwt•ictt ao g"O\'el'!lO da
União, e sim aos govet•nos dos Estados, os
quaes a precedomm na. ot•clom ltístorica.
Mas, SJ'. presidente, parn. V. Ex. n,jui7.ar
das idéas predomiJmntes sobre a materin.,
bastar:'t n.ttender a que Jil\S proprins consti·
tuiçües elo Est.tt(\os l\:Jdet·aclos encontt•tt·se,
mesmo, um titulo especial, que, sob as denominações de - Encow·wjement o(.•. , on
Intamat i1lip1·ovama111, estmúe desele logo. o
direito e o dever, pltl'tt o gove1·no, de auxilia!'
o desrmvolvimento eltt littern.tum, das artes,
do commct·cio e d:t industria estudou! resJlectivrt.
O SR. Er.JsEu :1\Lu:Tt:'iS- Apoindo.
0 Sn. AMARO 0,\Vo\T.C.\NTI- Aque[[e fJ\W
compulsar simplesmente as peçn.s olflciaes elo
governo da União nüo tcrit dados bast:tnte.,
plll'tt u.valiar da víebt industrittl ttmcricntHL ;
deverit, ant,es do tudo, exttmitmr a. legisla~fto
elos Estados o os 0st.at.uto~ das propt•ias muni·
cip11lidat!es, pnr·tt poder cltcg:w tt um juizo su·
guro sobro esse misté1·. O tralm!ho e as industrias locaes, em circumst:tucias dadas, muito
tem devido ti. acçuo bencf!ca o auxiliar dos jlC·
deres publicas.
·
E, mesmo, em relar;iio ao GoYcrno Federal
somente, si avcrig·w:tt•mos com :tttmt(·iío a
Pl'OPl'itt conducttt deste. ncharcmos que ni:ío
Ji1!ta.m exumplos da. smt inter·\'ençüo mani·
festa !lfl ot•tlem dos interesses cconomícos.
E, do 1ltcto, que outm coustt sig-nific:1.m
11 sua rter;üo vigihtnte o osiLll'r;ncht cm Jitvot· da
inuníg·mç•ão, inclusivo tt cllinez:t, ui'io som
grrwdcs despezas ; :t concessi:í.o g'l'n.tui tn. rlo
terms 1mh\icns its ompl'ozn.s do caminho.> rlc
Jét•ro ; o oxclusi vis mo rht nu.vegaçiio de cabotagem, pot· navios nacionaes ; o o seu
systenm de b1tncos omíssor•c:>, qno Jitcilit:un o
dinlwit•o bn,rato, por assim dizer, iL porüt tle
todas as inclustt•in.s do paiz '!
E 1rmis que tudo isso, Sl'llliOl'es, o quo sig-nillcn. o seu ]ll'Otoceionismo ntluaneit•o 'I Bem 81\hoi.~ que a cousu., úe,;r. o:.:plicacla, equiYtdo
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n grandes somtnl\S, constltntemente ncliantadus, em liUXilio eltt industria Jlttcional.
Vrj11mos tttmbcm como as cousas se pn.ssilo
na pl'Dpria In~laterr<t, cujo desenvolvimento
o riq uesa inclnstri:t!, se diz, silo oxc!usi Vl1mcntc, devidos :'1. iniciativa particular.
Ja. lm cerca ele trint.a :tnnos. um notavel
publicist:t Jhzi;o observn.t• que n:t ter1·a classíca eltt 01'thoctoxia economica, tt doutrinn. do
laisse; {rdra , lrtissc:; passar não tinlm o predominio, c[ue outros assegur;wam; ao con·
tmrio, cae :t ditt mais se accentun.Ytt :t ir·tal'·
vcnçrio offieiu!, nüo só pela regulttmontação
ele diversos serviç•os, mas ainda por meio ele
auxillos clirectos presta.dos á industrias espe·
cine:l. E com eJiéito, sobretudo. a dn.tar ele
JSGO, no segundo ministel'io elo Lorel Pal·
merston, tt intervençiio do governo começou
a m;tnilbstar-se de mais a mais nos nr•góeios
o int.et·esses eitt ordem economíca. n ponto elo
lcnntn.r contrtt si n. 1WtC!•<io i11di~iduaUsta,
sustentttdn. por escl'ipt.orc., distinctos e por
mei~ ele associações, entre as quaes salientase a. Líb"rl!f and Pl'OjJC·I'I!J. De(iJncc Le<rrpte
funcln.cht cm 1884,
No presente, n. intOL'VO!]Ç'ÍÍO regu !ttmcn tn.J' do
g-ovemo, nll Inglaterra., estencle·so aos r:tmos
fliversos d:t orrlem oconomict~. qual vemos
pmticn.do nos di vet•sos Estados mmlernos,
cemo sejam: leis relativas ao~ est:tbelocimen·
tos nutnttlltcturciros, :'1, qualid:tdo e preço d~
gaz Jb~·necido t:o publico pe.ltts em prezas.•. u.
alugueis do ammaes c veluculos, as tat·iüts
de ctuninhos tle Jbt•ro c :'t diminuição de preço
rlnqucllas, em Jlwor dos pobres. irs habita·
r;Ge~ pam estes, etc,. etc. Nas tliJl'erentes verbas rlo ot•ç:tmcnto ing-Jez tmnlJell! se incluem
consignações espcciaes p:trtt o fim elo subven·
ciono.r ou de ttuxilim•, de mo1lO directo, :t in·
dustrías e melltot'!llllentos, quet' ]leias ropt~r·
ti~·lics e!epBndontcs do g'O\'et·no centml, quer
por· meio das.adminisl;mr;ües locacs, que rece!Jem empt·estimos do governo geral para t:tes
misteres
Como auxilio dirccl;o it agricult.tn•tt, pótle-so
citar os cmprestimos l'eitos para :t tlrnnagem e
irrigação dos campos, o os atlhtntamentos,
ttutltnrísn.dos por lei, aos propt•íctttrios pttm
o mclhm·amcnto de snus tm·ms, e aos rondei·
ro:;, p:tl'tt compmr aq nolltts em quc Jhzem tt
sua cultum.
Invocando, scnllnrcs, esses exemplos do paii~cs tlit mais adinntadtt inclustritt, lw. :Linda
umtt circumstttncía que muito ímportn. lcm·
bl':tt', o e; que nús vemos os estados da Enpopo.
HO seu poriodo actm\l tlo cxpnns:Lo c closonvol·
vimento com]Jleto, em o qnn.l sulremiJllntltt o
cn.pitul disponiYe!, o as inr!nstdns, .i:t J'oit:ts,
Jll'Oi!UZOIH O !Ja~t11lltO, !l1t0 SÚ Jllll't1 COllSO!'VItl'
o J•ovig·ot·ar ns pt'O})t•ln.s lbttl)flS,

(~omo

n.inc.ltt

]Iam eonstituit• pcsorvus, qneas amp:tl'Ctn nos
CliHO:i do Cl'ÍSCS illllll'OViStas. \'Ü·SO, JlOl'ttt!ltO,
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que nilo 6 prudente, nem o mais n,certado, reJcr~.ado o crecli to de bancos do paiz nas prasuppor que as medidas e meios porventurn, ças estmngeirus, c, por vezês. di~pondido,
preJer·idos pelos povos da Europa. actual, con- mesmo, sommus n,vultadns elo Thesouro,
stituiío a melhor praticn pam n.s nossas condi· para 1Jlt1!ltet· ou mel!Ior•ar as relações do cam·
ções, intcirn.mente diversas e inferior·es.
hio internacional; tem, fimtlmente, recorrido
Seria misler remontm·mos no pel'ioclo inicial ate ao empreg-o de medidas dictntoriues em
desses mesmos j)OVos; c então, veríamos que occasiücs de crise, como succedeu na de 1864,
este estndio cl!ffidl em que nos achamos, dumntc " qm1l.- concedeu moratol'ias. dist.n,mbem jit fbi percorrido por aquellcs que pensou do sel!o certtt ordem de titulas
nos precederam ...
commerciaes, nomeou conunissües ndminis·
Alem disso, ,iit procurei demonstt·n.r que, trativas para liquicl tr as casas falliclas, sem
mesmo nos paizes mais adit1ntados, n. n,cç,lio gmwthw os requisitos da lei ordinaria, e au·
au:ciliw· ou mpplv!iD·' dos govemos, em pró torison o T-ltt.riCO llo Bmzil a elevar, extraordo bem estai' commmnm, continllit pnrn.lclla- dinariamente, n, su:1 emissiio com curso formente iL inicintivn. individual.
çado.
E' certo qi!o nns Iegislnções oz•ç,amentarias Leis, temos tido nus, como as de 15 de junem sempre se veem verbas dist.incta>, desti- lho de 185:3, de 29 de m:tio de l8i5 c de 18 de
nn,das ti esso mister.
julho Lle 1885, ;1uthoris::tndo emissúes extra:Mas, por·que? Porque •li versos e ditrerentes ordinnrias de pt1pel moeda, no empenho clesão os metllodos e fl\rmas ucloptadas, sob as clamclo de soccorrer n,o commer·do e ít inclusquaes pnssilo desapercebidas nos nossos olhos tria, em circumstnncias dadas.
us consi;,"!lar;ões ou verbas J'espectivas. Por Em uma paltWI'a, httstarit1 que calh um
exemplo, :Lf)Ui tenho em miio um dos ultjmos ele nús Yerillcass2, nas leis orçamentarias de
orçamentos riu Ft•ançt1, no qual o~ recursos, crtdn n.nno, as sommas t1hi consignadt1,, como
inscriptos sob o titulo ele divirl-t. fluctua"te, au~·itius :'L ordem insdustrittl elo paiz, pn,ra
que ali abmng-e os depositas, voluntal'ios ou convencer-se do c1ue não se trata de crin,r um
obrigatorios, o~ bon< do thesoll!'o, etc, perllt- direito uovo, convertendo, por ventura., em
zendo a. importn.ncilt rlo 13.800:000 t't·.-clestes lei, t1 legitima. preten~ão de pl'oteger, por
n sommn. de 5.500:000 1'r. f'l'•m applir:ada, como meio do ct•edito publico, a indu~tria nacional
o emprcsLimo, iL indust!·it1 do pn.iz.
n:1s uctunes emergencias em ~uc 11 mesmtt se
E a proposito, accreseentn.rei: om reg'rn g-e .. ar:ha. Niío tLflirmo que ti in ter\'CIJÇ!iio de nossos
rnl, n. pmticn seguitla e a de applicnr os re- n·o\·ernos tenl!a sido sempre a melhor ou tt mais
curso~ pro,·enientcs dos depositas, não aos ~certalla ; mas ucel'l.o ,que sem cll/1 n:1o te·
serviço., cln. tlespezt1 proprin, do Est.ulo, como áunos tido nem cstr·udas rlc fm·ro, nem a nusuccerlo entre nós; mns, de preferencitt, no vegnçii.o :t vapor costeim de nossos mares e a
aux.ilio do serviços inclustl'iues ou melhora- interior de no>sos rios, nem muitos outros
mentos de intomssc geml ou local.
melhoramentos m:tteriaes, eujt1 rmtlisn;çt1o em
E, sen I!OJ•es, volt:1ndo iLs vistas sobz·c o nosso supet•ior ás tor·•;as do ctLpitnl e do credtto par·
paiz, donde .imit:'tmos nós as diversas leis ticulat·, somente.
que temos sobre patentes •le invencão, lo· Sr. pt•e;ir.Jent~. si, acaso, tivesse de aind!L
cnç,ão de serviços, snb1•enç,ito c g-amnti<~ de rcferir-mr ii allegnçiio, C! c que trata-se tle tz·
juros, auxílios à colonisaç,iío e :'t, ttgat•icnlturn., mr o tlinheir·o de uma pt~rto de contribuintes
premias :'t, ~onstrncç:io de n:wios nacionae.<, c pm·u, buneJlcinr à ontm, poderi:1 lembmr
tant:ts outras de nntureztt semelhnnte, siuilo que semellmnte alloga.~iio constitúe '~~""' no Di·
dos paize~ CUI'Opens. com os qnaes mn,ntemos r/,.• de, contmrh1 nos Jll'ecetlentes, até agorn,
relaç,fto ?
seguidos.
A historia economic:t do Br:tzil, não e preStLlJcm todos que, desde muito, sommus
ciso dizer, ó um testemunho constante dt1 ac:çii.o enormes teem sahitlo n.nmmlmentc do Thesou·
do g-ovez·no nos ramos diYei•so~ da industria ro, p:wa o serviço da imznigraçiio o t!n colonn,cional, desde n;: verbas de rlespozn. aca1•go nis;wuo, cs\•ecialmentn clestitmda a certas
elo thezouro com :1 immigmçiio e colonisaç,iío, pt•oririCias, 10je ostnrlos do Sul. sem quo tocl!l
com garantitt de juros e snbvenç·l>es :'t empre· tt zomt do Norte ,iitmais tivesse' a menor pnr·
zns de cstmclns de Jbt•t•o e na vcga~ão,-n. isen· cell:t na distrihniç:1o do dinheil•o publico, rlis·
ção de direitos pam mncl!inismos e outros pendido nesse mistór (appuiar/!Js): cllc Jbi humateriaos destinados à montagem de indus· bi!tt:1l' os allndidos esl;ados pam n. exploração
trias, t1le aos emprestimos dil·ectos,fbitos iL la· dos elementos Jlt'oprios de industria o requiiza
voum.
que possnitLm, mas que, de ontm sorte, con·
Aindn. !Ião o tudo. Enkc nós, o g·overno ti muw iam tlesu.proveitmlos.
tem intervindo como auxili:u·, nn fundação de
1itbricas c otrlcinns, tem Jhcilitudo o rog·imen , O Szt, U!l,\I,DI:SO no A~IAnAT. dl1 um :1parte.
das cmi;s•it•s lttuzcaria~. pnmlitvorecer o crc· O Sl!.AMAIW 0AVA!.CA:S1'I: Entre as províndito o desonvolvim11ntL1 das industrias; tem cias ou estados, assilllt1UXiliudos,nenhum, tal-
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realisaram capitaes para o .iOf\'O da bolsa, que ·
não teem um objectivo real, ae utilidade provada; ·tt impugnaçií.o de S. Ex. deveria ser
acceita; mas, a menos que S. Ex. muito duvide do criterio do proprio governo que apoia,
não poderô. dizer-nos desde já. que os reJ'm·itlos auxílios iriam ter semelhante applicaçüo.
Ao contrario, não se tmta de emprezas não
!'undadas, como pensa S. Ex., nem de emprezas nrruinadas, como elle suppiíe; su devem
merecer os auxi!ios as emprezas em condições muito diversas. As emprezas que me
parecem dignas llo auxilio são aq uellas que,
pelo emprego ell'ectivo Jo seu capital, pelos
servil;os jà J0itos, o1lerecem garantias de proxímo successo, enest.:ts condiç<ics, a questiio
a resolver niío seria a levantada por S. Ex.,
mas estn. outrn. : o que melhor conviria pttra
o bem estar commum, ou para n. vida imlustrittl do paiz, -auxiliar inllustrias que, j!i. se
:~clmndo em pé ndittntndo, carecem de recursos, relativamente pequenos, para tirttr da
jJropria protlucçlío os elementos de subsistenci<t e progresso,-ou rloixar que ellas se arruínem compHamente, com tt perda de todo
o co.pital. de tot!o o trabalho Jeito, o que equivalle a umu. diminuiçií.o da fnrtuna publica?...
Esttl era a questão que S. Ex. devia encarar
e responder, e não outra; porquanto, suppor
que o governo vinlm Iembrttr ao Congresso a
necessidade de <tUXilios p11ra applical-os it fomentaç,iio do jogo da bolsa, ou líberalisa!-os, de
prelereneia, as emprezas arruinn.das, como
«E actualmente ainda Ira mais um perigo : disse S. Ex.; em, quando menos, julgar muie que de certo ns emprezas que pedem au- to baixo acerca tlo criterío dtt actualttdminisxilias directos, que pedem dinheiro do tlio- tração !
souro publico, siio esst1S que se Jbrmaram ha Assim, :1 meu ver, a impugnaç,rro não colhe,
pouco, que tlzer;tm tts SUl1S primeit·as c\m- pot·que não póllc attingir n.o objectivo que se
madas pam preenchimento do capital e que tem cm vista.
consumiram·t1S .mts dcspezas de incorpomção Quanto à circumstancia, notada por S. Ex.,
e no jogo da pr<tl}<t, mt compm de outros tí- de que tmta-se de emprczas que, segundo intulos, que foram <tllnal encher tts cttrteir·as fol'ma o ministro, mostraram-se na carencia
elos bancos, sem constituir uma g·ar·antia re- de recursos para pagar os proprios materiaes
versivn. p11ra o desenvolvimento das in· do con~trucç{io ; essll circumstancitt, si, no
caso, devesse proceder, scrht mais uma razão
dustrias.
« E, tanto ó assim, senllores, que o honrado parn. jnstiflcttr os auxilias.
ministro lia Jitzenda diz no seu relatorio As diversas emprezas fizeram o computo de
capital p!'eciso, cm vista llo fim que preten(18):
<<Tenho sido J.lt'Ocm·;l.do por directorin.s do diam executar, incluindo, cert:unente, a desvarias emprezas industriaes, que alleg·avnm peza com o material n.!lullhlo; mas, sabe o
tlifficuldade pttm levantar fundos, n.ind•t com Senado, que cn.lculos feitos pttra a compra tle
as melhores garantias, pam pttgu.mento de mnteriaes, digamos, tw C<tmbio de 21l dinheiros,
materiaes do constroucçüo, afim de não se como muitas r.doptn.mm, não podillm cleixar
verem !UI triste contingcncirt do despedir os do fn.lhnr peht base, bl\ixando o cambio a ll e
tt 10 dinheiros ! Cito, pat•tt exemplo, uma emseus opel'<lt'ios, etc.»
E daqui, conclúe S. Ex. contm as indus- pr·czn. que conllec,.o de porto, uma indust.ria
trias em ~em!, as quaes, nem no menos, ti- assucarcil·a. Bem conhecido o seu objecto imnhn.m um objectivo reul, immetlittto, tLO qual meclíato, e bem calculr1rlo o custo e montagem
tivessem ttpplicado os seus capitaes J•eali· das suas officínns, aeretlitam-se, que 50 o/n do
seu capital nomin11! lho ora bastante prtra
so.dos! .•
Si, com oll'eito, senhores, os auxilias podi- l'unccionar o procluzit·. O custo, dos machinisdos (\cvessom ser n.pplicados it em prezas CJ no mo~ lbi crtlcultl.dO pelo cambio dtt occasiiio. En·

vez, fôsse melhor aquianhdo do . que o
fôt•a S. Paulo ; e por esta· razão t:11nbem,
confesso, · nií.o . esperava vêt· partir da ii·
lustre representação paulista a primeira palavra de opposíção contl'lt a iMa de auxilias
it industria.
Devendo, em maxima parte, a ct·eação e o·
progresso das suas industrias ao concurso valioso do governo geral e provincial, os dignos !'apresentantes de S. Paulo níi.o devimn
ser os pdmeiros <t extranhar que as industrias de outr·as pn.rtes do ptLiz r·eclamn.ssem,
em cil•cunstancias difficeis, fa vôres e auxilias,
dos poderes publicas ; e ate mesmo, parn. que
não occorresse aos que ora solicitam protecçiio,-n. suspeita de que as insllustrias florescentes do rico estaclo de S. Paulo são indi1:...
1\lrentes no soll'rimento de suas irmií.es, cuja
ruína Jllria cessar possi rei concurrencia. à
venda dos seus productos.
sr. presidente, chegando a este ponto do
meu discur;o, é tempo tle tomar em consideração alguns dos desconceitos, emittidos nesta
castt, em seu discurso de 22, dejunho proximo passado, pelo honraclo repr·esent;tnto de
S. P<tU!o, o nosso distincto collega o Sr. Rangel Pestana.
Disse S. Ex. nesse discurso (/8J:
«Não creio em auxilias directos its industrias. Os novos auxílios às imlu~t!'ias ttprcsenttwão resultados peíores do que os nuxiIios à lavoura.
••••••••• o o •••••••••••••••• o • o •••••••••••
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. tretanto, quando teve de receber e po.gar o 0 SR. AMARO CA.VAUCANTI-Uma outra iJU··
material encommendado para a Europa, t11! pugnaç•iio do honrado senador por S. Paul{)
tôra o n.ugmcnto de custo, or.cnsionado pela assentara sobre o receio. para S. Ex .. ele que
taxa do cambio, que todo o c11pit11l r·ealisado, o cambio externo clêve peiorar em vindo os
e que fUra repntMo b:tstm1te para todas as auxilias. .. S. Ex. fnnclnmentilra esse redespezas até flnttl, não chegara. .iit enlfio, ceio, 011 antes, a sua OJliniiio, nos clir.eres de
siquer p:1I'a liquidar a conttt do simples machi· um tclegmmma, mui to miYddc passado para
nismo vindo dtt Europtt !...
esta praçu por banqueiros inglezes .. ,
O Sn. Er,YSEU MARTINS-V, Ex. pócle apre··
UM SR. SENADOR-Dá um aparte.
em contrario um outro que veio da
sentar
0 SR. A:>!ARO CAYALOA:\n- Occupei-me,
mesma
origem,
publicado no Paif: elo tlia 23.
Sr. presidente, do exemplo de umtt em preza
que, por assim dizer, importara toclo o seu 0 Sr.. A~!ARO CAVALCA:'ITI-Não sei, Sr.
matet•íttl preciso, de umtt S<i vez. Mas, supp~ pt•esidente, isto e, nlio estou habilitado :l j ul·
nlw V. Ex. que tJ•attt·SC 1le em preza; de etuni· g-ar da o.UI:henticidatle desse telegramma,
nhos de Jerro ou de linhas de n:tVeg·aç.ão, cujo pam bem twalinr cb swt sincel'idn. 1e, pelos
material se i mpost:t por p:wtes ou tL medidtt interesses tio Brazil, ou dos motivos, que O·
do ndiant;unento dns construcções:- lmver·ia ftzrram expedir tio n. proposito. 1\fas, e!Jl todo
calculo n,Jgum que podesse prever qual a im- o caso, direi por minha parte : embora leportancia bastante n.o pagamento sucessiYo de gisladot' ob,cnro, prefiro votnr as leis necesseus m:tter.iacs ? Nas condic~ües de continua sarias no meu pll.iZ, untes com os olhos nas
dept•cssiio cambial em que temos vívido, torlo necessidttdes deste, do que obedecendo n.o miJt
o calculo, qualquer que e!le Jb.>se, prov:uíu rl' orrlrc, que nos venlul do estrangeiro, a&
insutiiciente.
vezes dictado no seu in temsse, ~ómcu te.
Vê, port<tnto, o Senado que a fil.!Ut de dí- iiias admittindo mesmo que esse telegramllheiro pn.r:t pagamento do materütl de con- ma pt·ovícsse do intenç•ões as mais puras,
strucçrto ulio e, por si só, um argumento que que esses bttnqueiros inglczes estão realmea··
possa ser invocado contra a condrtet.'l de em- ta interessados no. grandezll. e na prosperi·
preza alguma; os melhores cttlculos feitos datle do Brazil ; declaro ao Senado, que não
nos ultimas vinte mczes devem ter falhado, posso compt•chendet· como os auxílios presta"
um por um, mt epoc:t dtt soluí'lio dos compro· dos it inclustri:t nacional, nas condições sup··
missas tomados. Quem niio ,,abe que aquil!o postas, tenham o et'l' ito pernicioso do Jil.zer·
que se pagava com um, hoje tem de ser vago peiomr o cambio internacional. .
com tre~ ! • , . que unm em preza quc1 re:tlisou Pelo menos, Sr. presidente. deixando ele
mil coutos de reis de capital, lltt previsito de entrarem larga.~ npraciaç•ões, prtm procura!' a
dispender· cer·c:t de oitocentos, Jwie precisa simples Jog-ica dos fiwtos, encontro uma m·
de mais de tres mil contos pam' o mesmo ziio diver:m de decidir, ou chego iL uma con·
mistér?! . , .
clusão, inteir•ttmente opposta.
Ainda lm pouco clizitt·nos o nobre senador Todos sabem, que o desliwor do cambio·
pelo Pttmn:'t, que 300:000.~000, que bastavam externo, originnnclo-se d;t divid(l, elo paiz ao·
em lll'incipios do anno p:tssatlo pat·:t pa.gn.r os estr•ttng-eiro, u.ugmcnta com as mzúes que
.;juros dtl. divida da Cu.maml\Iunicip:tl, hoje não tol'llam mnior ;t mesm:t divida ; e este um
chegam tal vez p:w:t tL metade?
prinl'ipio clementat• que ninguem contesta,
'E, pois, uind:t somente attentlido es/:e unico que ningucm ig·not·a. Logo, como conclusão
cocfficicnte, qmLnclo muitos outt·os cgu:t!men- timtla, tL cont.:trio, serit.Jicito t1. cad:L um Ml'lrte conco!'l'em ; ó inl\.mtlarla a ar:cusaçiio its mnP, que si nquella clivicht diminuir, 'si
emprezo.s, timd:1. dtt razão de haverem errmlo as sun.s razões do ser mudarem pa.rn. melhor.
os seus calculos, CjU(I,llto ao pagamento dos o cambio deve, uecess:U"iamente, melhortl.r,
materiaes.
.
agualmcnte.
Sr. presidenta, muitas emprezas podem ter Tomemos, para. exemplo, uma l!ypothese
peccaclo, acreditn.ndo dcnnl.is na Jhcilicl:ule qna me occol'!'e no momento, e quo ô o caso·
ilos recursos do credito; mas, em t•eg·rn. j:i o real ele uma industria, umtt grande fttbl'íco.
disse, atlas süu victimas dos ert•os economicos de tecidos, do custo do cerca de mil contos.
o politicas de noi'sos goYernos,-caasa Jl1'iil- com cento o setent:deares,
cipal de todos os mates que allectam tL vida.
Vou relel'ir-t:.te a d:tdos, qu" tive occasiiio·
commum, neste monwnto.
ele apreciar,
O Sn. Ull.\LDL\'O no A~rAJt.u.-0 rcmmlio u S11pponlta-se, que todo o materiulj:'t, cheg-ou
ao seu destino, aclla-so pago c com edificio pro·
peio1• que o m11.!.
priojiL prepamdo,onde tenha de J'unccionar;preO SR A~rAI\0 CA.YALCAi'i'J'I~- E' Jll!ior ! São cistt,
no cm tanto, (le um rasto do capital parn.
modos de vê!'.
~>nmplctt1!' o :tssantamonto tios machinismos, o
(1'roca;,Na dircr.<os apai'las,)
Jeito o que, coma~11 ti obter pingues..resultados
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que se podem considerar como certos,sahendo· « O auxilio dit•ecto é. por conseqnencia,.
se que tt industritt do tecido de algodão entre uma pr•evençiío levttntaelrc no espírito dos pronós tem todos os elementos de progresso e ductot•es europeus e parte dos mercados ela
enriquecimento.
!:'1, contra a nosstt politictt financeira interAdmitta-se agora que o governo auxilia nacional. ..• »
est11 industria que jit empregou ccrc11 de 700 S. Ex. se :tcha, neste ,ponto, inteiramente
contos, com um empres1,imo, digamos, ele 300 ident.iJlcudo, como se Yu, com o pensamento·
contos, medeante o qual possa ella encetar os daquelles que nos enviat•ttm um:t representa·
seus traball1os de proclucç•ão etrectiva.
ção em nome da Pmça, c dtt qual tamlJeln me
Uma empr·eza de tecidos, nas condições sup· OCCllparei.
.
posta>', dcvet•it produzir, clttda:t abund:tncia . Entretmlto, como réplic:t ao meu illbstrado·
da nmterm prima, termo médio, entro nós, co!lega, ouzo dizer-lhe. que, si não ti·
nunctt menos de 200 contos do mercttdorias vesse outras razões ; precisamente em vista.
anriu!llmente.
daquel!as invocadas porS. Ex., en conclniria
O SR ..RA~l!RO RmcEr.LOs-Esltt não devia que os n.uxilios são inLlispenstt\·eis ús nossas
ser auxiliada,porque comprou a mobilitt antes industrias ! •• ,
Não nos illudamos, Bcnhol•es: os povos, na
de ter a casa.(Risn.)
swt
evolução llistorictl, passttm por· divers!IS
O Sr:. A)rARO CAYAT.CAN1'l -Si ~.s condic;ões
do Brazil não tivessem J'eito desttJl)larJcer o phases; mas, em toda~ e! las. lm sempre um
cretlito publico e partícula\'. umn. inclustri:t principio, ou ttntes. umn. tend0nci:t mn.ior que
d~sta ordem. ou recorrendo ti noYas clrn.ma· pretlomin:t. e decille dn. orientação de seus
das de cnpitn.l ou Jitzendo um:t emis~ão de com mettimentos, no momcn to dado.
E' o que um publicist[l distincto qualiflcon ·
dcbcHLHl·es, ou por meio de Jettrns clcscontatl:1s,
de
csp:l'ito do tempo.
poder·ia sem c!u\'i(ht chegar nos mesmos re·
O espírito da (JIICI'IYt, o espírito cl:t 1'c!i(Jiiio,
sultados, sem vir ~olicitar :tuxilio estranho.
Não ha, porém, nlguem que ignore CJUO, nn. o espirita dtt philoxophia, o espírito ela~ libc1·- ·
crise actual, e impossiYe! reco!'rm• aos meios dcules Jlublicax, todos esses tem constttmllo a
tendencia dominante de epOCl\S diVet'SaS.
suppostos.
Mn.s. continuando :t a]wecial' o caso cm 1'0· Poisbcm; ve muito pouco quem, no momen·
laçüo ao cambio, não preciso nota.r, qne tt a.!Ju· to actuttl, nito dist.ingue que tt lnt:1. peht viela,
dida emp1·eza, produzindo annualmente cerc·tt ti necessidade do lJem Cltnr const1tue a pre·
de 200 contos de tecidos de ulgod:1o no pttiz, occüpaçilo de todas as naçücs do globo ; nós
esta impo!'tnncia cqui valeritt iL uma somm:t nos ttelmmos cm. pleno domínio de tum~ ~·e-·
igu:tl que se import:witt dil menos do estrnn- rolução econonuc:t ! Os ü·atmlos, a polrttctt
íntermtcional, a possiuilidntlc d:t pnz e ela
geiro.
E como dizer-se que os auxilias ú. in· on·net·rrt tudo isso bem cstuLindo, deix:t perI
dustritt devem necessariamente peiorlll' o ceber qne nas suns causrts c(f'c:erltcs ltt
cambio,quando, si e!Jcs forem applicados como 111\\ elemento pr·epondcranto de ordem cco~
devem, lovtl.l\1 :i um:t Jll'esumpç•ão manilesta· nomica. . . .
At.tenda au·ot'tl o Senado : todns as na~ues
mente em sentido contrario ? !
que nos Jlre~edern.m no desenvolvimento cla
Imttgine-se. que eill[l!'ezns de producçGes industritt, que ,i ti toem hn~tnntc riqueza. accudiversas fossem ttuxilhulas, todas com a espe- mulnd:t pam bom s:1tislazm· ns neccsstdttdes
rança de resultados senwllmntes n.os eh !ilbri- da smt' vídtt orclínaritl, - totlns e!lns, não
ca de tecillos, que escollli pam exemplo ... obstante entendct·am, neste ultimo dccenio,
O augmento consider:wel ele productos que. que Llevi;tm lbrnmt· umrt novtt politic:~ flnanconseguintemente, deix:trhtmos tle ir comp1·:tr ceím íntcmmcional , J(;clmndo 11 em das
e ficar dec~11do no estl'ttngeil•o, opet•nria no theoritts livre-ca.mbistn.<, o entm.ndo, resolusentido de tol'nar o cambio desJ\wor:wel? Por tas, C!\\ phase a!Jcrtttmente pl'~tcccionisttt.• c:t· ·
certo que não; serin um contPnsenso ...
rac·errsntla peln. g'llét'ra tlns tarrlns ndwtner!'as.
Terei dttqui tt pouco, Lle n.ind[l Jhllar solJt'c os dados da sciencitt positivtt e dtt eX}lerteneste ponto.
cr'•t convenccmm aos "'Dvcrnos C[UO o vorda.'
Uma outl':t impugna<:~.o. lo\'ttntueht pelo tlciro
ongmndecimentoe de um povo su' pue'le
l!Onmdo semtdot· tle S. Pttulo, que, Jelizmenl,e, subsistit• no bem estar do mn.ior numero, no
vejo agor·n. no recinto ,loi Jilr·mulitda em ~ermos, bem esta!' dtt massn. populttt·.
que peç'o licOI\Ç'rL tiO Senttdo pttrn !e!' (Ie) :
E tltLI!i :t pt•coccupru;üo constamo tio ter, no
« Htt mesmo, senhores, aind:t um:t ohscr·· p!•opt•ío pair., todos os elementos do tr:;l111llio
vação q1.10 tnlYez teuhtt esctt]Jlldo nalguns : u t•iquozrts, cttptw.es do IJOm sn,tis/lizer a t;to ole·
ti que o mercado om·opon uft.o ]Jôde ~lha~· c~lill va.Llo intnito, n. sa.lvo d:t dcpondoncitl de •)0!1·
bons o/ hos esso systemtl tle protecçao as tn • dit)Üt'S JlOl'l'lllltUl'it impo,;tns poJa [ll'OdUCÇtLO
e;;tt•nngcim, om cit•cumstancitts occm•t•cntes.
dustrius ....
I
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Abriu c;tminho nessl). novl). dil•ecção o grande peior, queremos dar exemplo do mais extraImperio Germanico, o qual, em 1879, revo- 'Daqnnte libm•atismo cconomico, atirando nosgando 1t sun tarifa liberal de 1865, aggravou sas industritts, ao abandono e á ruina, e preas rcspect,ivns t~txas no intuito mmütesto de ferindo, que o estrangeiro continue a di etarproteger 11 industrht nacional, e cad~t revisão nos a lei, ao seu talante, em materia ele
posterior importou em nova protecção.
tamanh11 re!ev11ncia ? !
E que conse~uiu 11 Allerllltnha ele seme- .Jú.mais, senhores, acreditarei, que seja este
lhante conductn,?
o caminho patriotico, que devamos seguir• ...
Bem snbei,, senhores,quc tt Allemanlm é hoje Não ha duvida, que em éjl<lcas normaes, e
uma potencia industrial de primeira ordem, ~~~~~~d~~~~t~lell~n~~~~~~~ .~ ~e~t~~ve~~r~~:
1
co.paz não só de comp3tir, mas de dispens~tr·
mente
intervenhn.
pelos
meios
ou favores in11 mur pttrte dos productos d11 Fran~a e da
Inglaterra. Lêde, si quereis,~ts proprio.s cifras directos; mas, em crises terriveis, ou proda import!l(~"io .bruzileim, leita pela althndega longadas, como aquello. que nos opprime, e
desta cat.oital.e vareis como a Allemanlm e. de· tmtando-se de industrias no seu período inipois tll1 Inglaterrn,, o pttiz eui'Opeu que nos cinl, nincla que bem 11clhtntudo; penso diverenvia mtüor :;omma de rnercador·ias.(Apoiado.,·.) samente.
A exemplo dtt Allemanha, 11 Austril1-HUn· Pr·ecisttmos, na emergencia actu11!, de augrin,, nas suas refb1·nuts mltmneit'!IS de 1882 e xilias directos, bastantes, e distr-ibuidos, já, no
1887, e n Italia, nas que realisou em 1883 e empenho dcC!arac\o de salv;tr os elementos de
1887. adoptamm medidas, quasi prohibitivas, umtt grande pa.rte do trttball!o nacional e da
contrtt ;t introduc~·iio de genet•os cstmngeiros, proprilt suhsistencin, publictt!
desde que j;'t houvessem similitrcs, ou tt possi- Antes de passar adeante. devo, St•. presibilidade de olJtel-os, dtL producçiio nacional. dente, tambem tomn.r em consideração o que
se nos mandou dizer, por uma Rep1•e;·entnçao
0 SR. llANGllL PESTANA-Mas tudo isto eu! no111c da P1""!'" on do Commarcio, contra o
nadtt prova em rcht~•ão ao projecto tal qual prqjecto de auxílios ÍL industl'i;t.
·
esti1 concebido·; esttt 6 que e tL questão.
.Encaradtt sob o pensamento que dictou a
0 SR. A)I.\1\0 C,\VALC.\:\'!'1-V. Ex. não alludicht relll'esentação, ella tem um intuito
ouviu ele certo a minh;t decla.mçiio ao eome- semellmnte M do celeb!'e alvará de 5 de ,jaçar o discur·so: declarei que não tenlio prefe- neiro de 1795, pelo qual o governo dtt metrorencia pelos meios indicados no projecto; 11 pele prohibirtt que tm Colonia·Brazil Jbsse
minha questiio ó que Yenha o n.uxilio, por exercida nenlmma outra industria,a niio ser
a dtt ttgricultura e tt do tecido ~rosseiro de
ser ner:essasn.rio ...
E aproposito, cnnvem nccrescentar: o alg·odüo pum t1 roupa do escmvos ...
modo e um c:,:pudiente de nccasiao ; elle não Com elfeito, embor11 não conteste que entre
llódcser fixado, a pl'io1·:, para. os c;tsos tliYer- os seus si~mthtrios hujam nomeg d1t maior
sos eimpre\'istos ; são ns circ:umstancias eco- respeitabilidade; comtudo impor·ta não omitth•
nomicas do paiz, e as condiç,ics e tts necPsi- que 11 maior parte dos mesmos po.recem muito
dades espociacs rlc cmht industl'ia, qne devc- suspeitos, qmtnto ao interesse Jnll'amente pariio decidit• d;~ sna pre!t1rencia, ele sua escolha tl'iotic~. que os impulsionou nesta questão ...
e ela Slllt elfic;tcia. 0 que, pOl·em, importn., C Não se ignor;t que !I /lep1·csent"ç'1o do Comarmar o Pütlet· Executo1· dos recursos legn.es. mercio está firmada pot• mui tos individuas
que siio agentes, consig-nattwios ou represenO Stt. RA:\t1!ll, pgs'l'A:\A elá um ap:wte.
tante;; de ütbl'ic11s ou m;tnuJiwturas estran0R. AMAI\0 CAV.\T.CAN1'!-Ntl Belgicn., na gcims, os quacs, não importando, siquer, por
Rnssin.. nn. 1-Jespnnhn., por toeltt a parte, se po- conta propria, su tcem a hto1'tt1', como simples
deritl dizcw, o movimento tias Ieg-isla\•tles an- intermediarias, dispondo de nossos mercados,
g·menüt de Jili'Ça, cm pml daB industrias como de outros tmltos tleiJOuchds pn.m os prode cada pn.iz, ile cada n1t1;ão.
rluctos qne recebem. O mesmo se pude dizer
Duas reformas ele datas mais recentes so- elas cnstts filiaes que aqui negociam cm genebretudo pn,tun te;tm o espirita proteccionist;t d;t ros c · mercadorias que lhes são remettidos
época. nct.un.l: e o !Jilt Mac Kinley, vot111ln cm pelas suas 1/i.alt·izcs no estrangeiro.
1890 para. ~m· n. tnrif11 adtmnoirtt dos Estados
E' intuitivo, quo taes interessatlos e outros
Unidos dn. Amol'icn. do Norte, e 11 ultimtl importadores em condições ~emelhantes, uiio
pauta. Jhtncez;L, que come,•ou a vigomr no vcem com bons olllos o cr.tprego de meios
corrente anno.
que, tendo JlOt' fim o desenvolvimento da in·
Pois bem, senhores: si e,tn. é !I situação dnstrh1 nacional nos seus di!Tcrentesr•~tmos,
rmt\ 1\0 mundo, si este oo exemplo quo nos poSS[Lll!lilzer ceSS!Il'O monopolio rio fiu:to,do que
o1ferecem ns snns nnçlíes mais ricas, que .i<i. elles gozmn aCCl'Cll do consumo do pa.iz.
tem i\, Sllll industrin. !iJitn. O Jll'OSpem j COillO e Si, na verdade, Jbi'!llll lovndos pelo doso,jo
que nós outros, cm condir;ües diJferentes pam de ~ontribttiT' pn.m o eng·randceimento o
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:prosperidade do paiz,como afllrmam e se deYe taçües que tambem. recebemos ;-cada um
suppôr, a respeito de muitos dos ?'eclamante.<, de vos tem criterio bast:tnte para aj uisar da·
:por sem duYida sinceros; cumpre todavia si· quel!n.,segundo eila merece .....
gniftcar-lhes, que a sua llbnegaç1lo devia fa· Mas, Sr. presidente, continuando a pugnar
zel-os desde logo reconhecer que a ren.l pros- pel:t necessidade de proteger a industria, nas
peridade do p<tiz vem principalmente ela sua circumstancias do presente, não receiarei de
producção industrin.l, eujo n.ugmcnto torna affirmar, apoiado nas lições dn.experiencia:
igmlmente poderoso e florescente o commer- que os auxílios hão de vir, necessariamente...
do nacionn.J, e não do simples commercio im· Si não vierem jit, e ainda a temqo de salvar
portallor de mercallorias estrangeiras, em ·uma gt•ande parte da Jbrtuna publica, elles
troca. da mn.terin. pl'imtt exportatln..
virão sem duYilla qtmndo n. desot·ganisaçiío
Pela Repl'e.<a~,taçao n. que me refiro, se pre- do trabttlho ttiJrir-se em um rtbysmo de .mi·
tende que concedendo-se auxilias ti industria. seritt, ammt~':tdor de tudo e de todos ! . • • e,
provirin.m,atem de outros, os scg-nintes mt~les: enttio. sem que sit•vtt de remedia o arrepen·
a baixtt aindtt maior do cambio, tt ccsstwão dtt dimento tardio daquelles mesmos, que agora.
immigmção dos trabalhadores e n. emigra~·ão os recusn.m ! . , •
dos já estabelecidos, c serios obstaculos it cn·
tralln. de noyos cttpitttes, de que tanto car2ce 0 SR Er,Ysmu MARTI="S-Apoiado.
0 SR. A~I•JW CAVALCAN1'1- E' bom não
o paiz.
Quanto it baixa mttior do cambio, j;i tiYe esquecer que a sorte das imlustrias não conoccusião de rel'ut..·w a procedcncia desttt sup· stitue um interesse singular ou isolado ; a
posi~iío ou receio inl'undado, e não e mister sua ruimt irú a1l'ectar, leYttr comsigo, talYez,
insistir mais tt este respeito. Quem quer a a exisr.encht de vnrios e importantes estamelhorn. do cambio, quer o augmonto de pro· ledmentos bancarias, qne, lhes fllcilititmm o
ducção nacional, - que J\lz importat• menos, desconto on l!tes ltzemm avultados adeantarnemtos, e tamhem :t de muitas casas com·
ou habilita a exportar mais ...
E. pois, si o commercio reclama contra. os merciaes, que lhe Jbrnecemm m11terhtl em
auxilias ú. pr·oducção, elle se mostra, apenas g-randes sonunas, confiadas no credito das
contrallictorio, Yindo dizer-no; que desejtt respectivas em prezas ! •..
Protejer 1t industrht nacional, em nosso
evitttr tL baixa maior do caml,io !
caso,
e inesmo um deYer du prudente politica
E sobre esta esp2cie, eu, sim, nüo receio
affirmttr que o commercio é, que jam<tis ssriL (apouulo).
capaz de melltm•ar o c~tmhio, de modo efllznz e As noYas instituições que frrmlamos não
estavel, sem que as imlustrio.s do paiz lhe 'lbr· podot·ão ter bnse mais segum e inconcussa,
do que tt consolida~'üo ll'C ordem economica
·neça.m proclucção tthundantc,
Quanto a dizer-se que os ""xilios cm qnes- do pniz. E nem mesmo reconheço que
ttio viri:1m constituir ohstaculo ú. immigru~'ão ttssista aos pDderes publicas essa rli1·eito da
de tmbalhadores e à entrada de novos capi- inteim inrli(/ÍJ<'tillçrt, dei1:anrlo al'ruinarem-se
taes; semellmntes assertas são, it primeira tmJtos elementos d;t riqueztt commum, sobre
a qualas>etlttt a pi'Oprht economitt · financeira
visttL, contraprudecen tcs ! ...
Pois acaso os trabalhadores prefeririam Yit' do Estttdo.
paro. um paiz lle industrias arrtlinadas, ou 0 SR. RANG8f, PESTA:\'A diL um apn.rte.
sem imlustria. algumtt, do que pttra um outro O SR. A)IA!W CA \'Ar.CA:\''I'I- Apt•o\'eit;tndo
em o qu:tl existi,sem diversos ramos daquel- o aparte com que ac;thtt de !Iom•ttr·me o nobre
las em exploraçüo progressiv;L, haYendo, con· senador por :-.. Paulo, pmliria a S. Ex. partt
seguintemente, tmb:tlllo multiplo para as dil'· timr-me de tuntt duYido.. que to.lYe~ niio deixe
ferentes ttptidües de cnlht imlividuo? ! Ntio do inOuir na presente quest[o ....
e precbo responder• a l'Sla intcrrogaçüo.
O projecto 111'i miti"o do twxilios á indusE, semellmntemente, pet·g-unto : e licito tritt Jbi, como sabe-se,
olahorallo o apresenttulo
ttcreditltr. que os c·apitn.es extmnhos profil':.tm na outra. camarn., !!epois de n.mliencitt do hon·
emigmr ptt.t'tL um prtiz cujas industrias, rado ministro d11 Jitzend;t ; mt sua 11iscu~siío
cujo tmbttlilo' se achem ametwados de ruintL, sobt•e,·eio um ~ubstutil•o, o qual, pelos no·
r! o que partt um outro, cuja o~dem industrial mes que o assip;nam o o apoia1'11111, pjde-se
se ache bem firmadtt, ou, ao menos,rtuxilittdlt qua'i alflrnmr,-nã(l f'oi OXtl'ILilhO ás V[sl;u.s
n 11mpamda. pelos recursos do prop!'io credito do Jll'Olll'.io Vico·Presitlente tl11 Rc;pu1Jlicl1 ....
publico 'I !
Quo nmrn·cpo romunerndor o seguro te- O ~n. Comwo E CA~IPos- Ntt mensagem
riam alheios ctLpitaes em um p~tiz, abysmado elle pedi o esses ttuxi l io~.
0 Stt, A)l.IRO CAV:.T.CAN'l'I-Diz bem V.F.:x.;
na ruirm industrial ! ••
Dis).lonso·ml', senhot·es, ,[o mais analysrtr mas o pedido dtL meus1tgem el'IL uinda apen11s
os dtzct·es dn. represcntn.r;üo do ..-ommcrcio, uma recornondttçilo ou Hug·gesl:iil:l,f<•ittL ao Cor·
aliits .i tt ref~ll.iulos por rluas outras represen· po Legislati\·0; tmttt-sc, porem,o.gortL dn. opi·
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niiio sn,bida do goYemo.express:t cm dous projectos úa Cttmam e ahi dfscuticlos crcgeitado~! ..
O Sn. CoEr.no C.u!Pos.- Quid inrlc?
O Sn A•rAROCAYALCA;o.;rr.-E' justttmentc o
ponto, sobre o qual eu desejam ser· cschueddo;
~. como disse, nüo sem Yttntagem para a m:t·
teria que se discute.
O Poder Executixo, tendo l'eunido dttclos e
inlbt•maç,ões acerca d:t situação e necessidades
re:tes da, nossa inclustritt , esttt Ytt, cio ceri;o,
m~is ltttbilitado do que nus outros, p:u•n n,nt·
liar dos recursos precis,os e dos modo; Qraticos
tlc Jl1[tinr c!nicacia,, nns circnmstancias; e por
isso, entendo que lll'(!,jcctos du. esp,!ciu :H!·
jeib podilllll ser cltti:OJ'ltllos com :mclien<:ia e
consetho do gorcrno, sem que tle ahi se JlOtles·
se concluir contm a intlependenci::t do Poder
Legisla,tiYo.
Ser·ia, portl\nto, cmwenientc sttbcr·, sí
o SL!I,stitutiro, re,jüitatlo peht maioria tl:t Ctlmam, r·cprcsentaYa, com cflleito. tt opinião do
governo ou ..... ?
0 Sn. ARISTIDES LOBO.- Declaro que lltLO
sei. (II« out;·os aparlcH).
OSR.A)rAROCAYAf.CA;o.;TI.-V0jo que a min!Ht
interrogtwilo fica sem resposttt.
Dn.r-se-lta, senhores, que n maiori:t amiga
qui~essc ol.,rigar o gorerno :1 pttsstw pelas
Jbrms c:ttH!inas? ... (Apa>"tos) ... .
On que nas dobras do litcto se occnlte
~mw
<lHalidado de querer· ou de Jorçn,s, no saio do propr·io gín•erno?!... (Apa;·te.<)
Nilo me é licito ll:lSStU' além com 't·elar;ão
a esse incidente; mas t:tl vez não r>r·re,
suppondo qne as sms consequencitts posstun vir tt ser· de muittt importn.ncitt ...
Sr. presidente, tenho chegatln ao termo do
meu discurso; c, depois tle pedir ao Senmlo
que me esc'use de lmner-lhe ronhado tiio longo
tempo (nr7o apoia•! oH), quero aindn. clest:t yez
clccl:tmr, que, quanto a r11im,ú dever m•gentc c inatli:wcl dos poderes pnhlicos- auxi·
li~r ú. imlnstr·ia nacional n:t situar:üo pr•cc:tria cm que n mesmn se achn. Deste on clc
n.quelle lllOt!O, e mister agjp Jll'Olllptarnonte,
a1lm de ohsttw g-randes males t• desast1·es,
qr1e do outm sor·to viriío tletn·imir aindtt
m;lis os poucos r·ecm,os o Jbr~tts economicas
que tomos cm :tdivitlade!
Respeitttndo o parcel't' dos qm1 cntomlcm
tlo modo contrn.rio,-flrjlJO, todavia, o pré•sen·
te c!i;tcul':'O, como um testemunho sincer·o um
Jlwot• do trab:l.!lio o dn. industria mwional,=
como 11111 protesto, nmhom fhwo e no/f,,, con·
tr1t a AlH!l'l'tL ou a dPsprotcceão CJlW ng'OI'rt 1!1e
ll10Vl'll! aqtwlle> mesmo.<, que tlt'lla vivem,
ou <t ftlll'tn ell:t sut'\'u tt todo o momento! ...

0 Sn. PRESIDENTE tliz que, Jil.l!ttndo tlll8MS
alguns minutos para terminar :t hom regimental e achando-se inscriptos a,lguns Srs. se·
na,dores, adi;t a discussão e dPsigna partt a
ordem do dia 28:
Contimuwüo dtt 2• tliscuss1Lo dll pro,jecto do
Sena(lo n. 22, de 1892, mrtorizando o Governo
a emittir ate 100.000:000$ cm apolices de 200$:
a. 1:000$, pam auxilio its emprems industria,es
em todo o territm•io da Re}mblica,.

.. I "

LeY:mttt-se a scs,1Lo its 3 homs ·e 50 minutos.
da tllrde.
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55" sessão eill za de iulho de 1892
]';·esi<lcncia rio Sr. Prudente do Jlm·aaS'
( oicc·presidan te)
SU:'IL\IA.ltlO-Chn.m:ul:l.-L!l!turn o npprtWilc.~üo dn nctn.
- Exr>rwmx'l'H - Pm·ccori.!S- Di~cnt•so .o prt~ccto do
:-:i v.

G(HttonKat·o- Onnr~~~

discu~~iio

DO

DI;\- Cnnt\nll:tf.'t~tl dn 2a.

elo pt•njoctu, n. ~2 tio !SJ~- Oi~t.)III'SOS dos.
~~·:;. J~h·son :\Inrt'ins, UIJ:Llthno do Amnrnl e ),fontoit•o
,·Jn Bn.t•i•tts-Substit.tttiv•~·-gncot•rnmontn •ln 1liscnssti.o
-Adin.menta t.Ül. yo~:u;ii1)- Ut•dotu Uo dw. vnrn 27 tlo
COI'l'Oilto.

Ao meio ditt comptwecem :3:3 Sr~. sr.nadores,
a sttber:
Prudente de Moraes. João Pedro, An·
tonio Baent~, Thomaz Cruz, Souztt Coelho,
.Jo:t~uim Stmnento, Nina lUbciro. l\Ianoel
R:w:tt[l, Cunhtt ,Junior, Gomensoro, Cruz,
Elrseu Ma,rtins, Oliv0irn. Gaivão, Amtwo Cav:Úeanti, Ftr•mino dtt Silvcirtt, Messias de
Gusmii.o, Coelho c Ctt!llpos, Virgílio D:tmasio.
Domingos Vicente, Monteil·o de Bttl'l'OS, Ln.per,
Bt•;tz C:H·nciro, ArisWles Lobo, S:Lltlanlm Mtt·
r•inho, .Jo:up.dm !lclicio, Rn.ngol Pest:tntt, .Jmtrtuim de Souzn..Silv:t Canetlo, Paranhos, Ubal·
tlino üu Amu.ml.lll1nlitro Horn, Esteves .runiw
a lütmir·o Bal'ccllos.
Abre-so :t sessão.
E' lith, posta om tliscussiío c som tlelmte
appr·ovad:t tt :wttt dtL sessão anterio1·.
COllllltwcccm tlura.nte :t sessão mn.is cinco
St•s. semttlorcs, a s::tlJer:
Francisco ~laelttu!o, .Tosi' Bor·nnrdo, Rosn.
.lnHiOt', Anwrieo Lobo, Gonet•o,Jo Mal'qucs u
Luir. Del1lno.
(J.lllfito !J,;Jo, muito !J01!1).
Deixnm do eompnrucct• 1101• mol;ivo justo os
St·:>. Gil GoulttPt, Catunrllt, Almt>itlt\ Bttrrcto,
O :-õir. l~t.Jniro l3tlrrccllo,.;< pro- ,Joiio :\t>im,Tttr:Lt'cs Bttstos, E. ·waudonkolk,
mmcía um cliscm•w.
Campos Sttlles,Aqnilino do Amurai e Pinheiro

i
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Guedes; c sem causa participada os Srs.Theodoreto Souto, Joaquim Murtinho, Sttntos An·
dradc, Pinheiro Machado c .Julio Frotll.
0 Slt. I n SECRETARIO dit conttt do seguinte
EXPEDIENTE
omcios:
Do I • secretario da C11mam dos Depu tndos,
·datado de 25 do corrante, communicando que
aquelln. ca.mat'a adoptou o projecto do Senado,
.concedendo licençtt ao bacharel Et•nesto Rudge
·da Si! va Ramos e vae ser cn vi ado tt sancção
do Sr. Vice-Presidente da Republic11.- Inteira(lo.
Dons do mesmo Sr. i" Serretario, e de igual
data, remettendo as seguintes
PROPOSIÇÕES
N. 24- 1892

Reclacçtio das cmendcts da Cama•·a elos Depu·
tados ao projecto n. 22, vindo do Senado,que
concede anmistict a todos os cidadaos cleti•lo~
e rlester•·ado.< por (on'a elo dec1·eto ele 12 de
ab1·it do COl'l'ente amio.

Accrescente-se como art. I o:
· « Slio appt:ovados, em cumprimento do (JiS·
:posto no art. 80 e do n. 21 do n.rt. 34 da
Const.ituiçoão Federal, os actos do governo re·
1erentes aos ttcontecimento> da noute de 10 de
abril e constttntes dos decretos de lO e 12 do
mesmo mez.»
O art. I" substitua-se pelo seguinte, passando tt ser o art. 2" :
E' concedida amnistitt:
I. A tollos os cidadãos implicados nos acon·
tecimentosque motivumm o decreto executivo
de 10 de l\bril deste n.nno, declarando em estado de sitio a Cttpital Federal ;
II. A todos os que direct.tt ou indirectamente
tomaram parto na revolta das fortalezas da
Lage e Santtt Cruz, em 19 de ,ianeiro deste
anno, quanto ~tos crimes sómente que estiverem ligados a este movimento.
O twt. 2• p11ssa 11 ser llrt. 3~.
Camttm dos Deputados, 25 de ,iullto de 1802.
-Bm·>w>·dino de Campos, presidente.- iln·
tonio A;eredo, 1" secretario.- Antonio Bo•·ucs
de Athaydc ,itmio1·, 2• secretttrio.- A's com·
missü.es ,rr:unidns de .iustiça o Jeg'islnçiT.o o de
con~tlttuÇttO e podere~.

1892
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N.25-1892

O Congresso Nt~cional decretl\:
Al't. I." Fiel\ o Poder Executivo autorismlo

a dispender no exercício corrente a. quantia de
qtmtrocentos e oitenttt e seis contos duzentos e
quinze milréis (480:2158) sendo 275:000;!; com
a ucquisição e adaptação de um prediÔ que
sirvtt ]ll\l'tt qul\rtel do regimento de cavallaria
da brigad:t policit~l; 200:000$ com tt ru hrica
-Diliyencias policiaes- e I~ :215$ com o encanamento e obras necessarms parn, o escoamento das aguas pluviaes no quartel da rua
EVttr isto da Veigtt,
Art. 2." Ficam reYogadas as disposiç•ües em
contmrio.
Camam dos DEputados, 25 de .inibo de 1892.
-Bel'HO?'<tino de Cam]los, presidente.- Antonio A;c•·erlo, I o secretttrio.-Antonio Bo?'(J8S
de Ath~"tde Jlt,,ior·, 2" secretario.-A' commissão ile finanças.
Do Ministerio do Interior, datado de 21
do corrente mez, l'estituimlo, de ordem do
Sr. Vic2-Presidente da Republica, devida·
mente sanccionado, um dos autographos do
decreto pelo qual o Congresso Nacional con·
cedeu iL viuva e filhos do Dr. Tobias Barreto
de Menezes a pensão ann~al de 3,:600$000.Ao are h ivo, e commumque-se a outra camara.
Rrquerimento do al1eres honorario de exer·
cito, Fortunato de Fal'ia Gurgel, pedindo refbrmtt com soldo proporcional ao tempo de
seus serviços.- A 's commissõcs reunidas de
marinha e guerra e de finanças.
Cincoenta anthonticas dtt eleição senatorial
tt que se procedeu no estado da Bahia mt
secção unictt de Abrantes; nas I"• 2" e 3" secçües de Tttpuril; na 'l" de Nazareth; nas I"• 2",
:~a. 4" e 5" de Cttmisão; nas i" (do !• districto),
:3-•, 4" c 6" de Caethe; no 3" districto de paz de
Itttptwictt do Senhor da Vém Cruz; nas I "• 2",
3·• e 5" secçües de Umburanas; nas 3" e 4" do
Riaclto de Santa Anna; nas 1", 2" e 3" do
Raso; nas I" c 5" de Santo Antonio; nas 2" e
5" de S. Pedro dtt Capital; nas 911 e 10" de Jl\·
cuipe; nas 211 , 5" e 9" de Caiteté; nas 511 , 0" o
8" dtt Conceiçtlo do Coite; na 2" de Cachoeira;
no 2" dP Alngoinlms; ntts I" e 611 do Morro do
Chapéo; nas I" e 2" do Andarahy; nas I" e 2"
dos Remedias do Rio de Contas; na 2" do Pi·
lar; na 2·' de Jacobina; na 4" do Campo For~
moso; na :J• d11 Abbttdia; llt\ 2" do Morro Alto
e·n11 i" llo Santo Amaro (Purificnçi1o); o bem
ttssim tres autl1enticus da eleição senatorial a
qne so procedeu no estudo de Mi ntts Gerues
1" s~c('~o do Alvinopolis; na 3·' d1t Varginha o
na secção unictt do Pt\trocinio do Ganhües,A commissuo do constituiçüo c poderes.
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0 SR. 3" SECRETA!UO (sm•Dimlo de 2°) lê e vão de insubordina~üo niio estti bem caracteritt imprimir partt entmr mt ordem dos tra- sado.
O de concussi1o, si o estit, não estit bem debalhos os seguintes
fendido, e si attenuante pudesse ser invocada,
o facto de niio ser ignorado ate pelo propl'io
PARECERES
majot·, que pcr·mittiu os descontos, comtanto
que fossa aquetla ct ttltima ·De::, tel-o·hia esta-·
belecido.
N. 115- !892
Mas, parece às com missões que o recurso que,
cabe na especie é o quo estiL expresso no n.rt. 8!
A Cttmam dos Srs. Deputados pela propo· comlJinado com o § 2' das disposições gemes.
siçiio n. 12 de 1891 mtmclon re!brmar o ex· da Constituição Federal, e por isso negam seu
capitiio do exercito Chrispim de Mello o Cas· voto it proposição da Cttmara dos. ::irs. Deputro. que. mm, por sentença, expu}sn do exer- tados.
cite.. Tratando-se de uma questuo gravo as Sala das commissües, 26 de julho de 1892.
com missões de marinha e guerra c lle finr~n~as -F. ;1[, da Cunha .Junior.-Ramit•o Bm·cellos.
precisam hr~uili tar o Senado para. bem julg·ar. -Joaquiut Sarmento.-Josd Pedro de OliO ex-capitiio Chrispim de Mello e Castro ser· veirrt Gal·vtio.-Silwt Ccmcdo.-Dom.inuos Vivia no exercito com merecimento e na g1terra cente.-Saldrmlw Mtwinlw.-J. L. Coelho e
do Paraguay conquistou postos por actos de Campo,,',-ilma;·o Clva/canti.
bmvura. Depois dtt guerra continuou a stm
boa reputação até que em 14 de març:o de
lfl92, em Porto Alegre. onlle se achava o baN. 114 -1892
talhão ;1 qne pertencia, occorreram tltctos
que determmaram a smt expulsi1o do exer· A conunissilo de finanças tt que fJi presento
cito
o decreto approvttdo na Camara dos Srs. De·
Estes Jl.wtos forn.m: «lmver fhltado com o putado~.
abrindo ao f(Overno um credito
respeito ao mn,jor fiscal do corpo por oceasii1o extmordinario
occorret• ás desp?zas com
em que este lhe ordenara que p:1gasse a uma o pagamento dopara
augmento
lle vencimentos a
praça tt prestação de voluntario a que clla
teem direito os telegmphistas de !•, 2• e
tinha direito, e clewontallo dos vencimentos :'que
l·• classe, ede parecer q LlC o Senado adopte o
rle praças de sua comp;tnhia qunntitts que por referillo
que fornece ao Poder Ex·
sua esposa lhes eram ttditwtadas com por- ecutivo osllecreto
meios
neeessarios
a tornar efi'ectivas
centagem».
disposi~Cies legaes.
O conselho de guerra <t que respondeu con·
firmou a accusaçiio o lhe impoz ;t pena de ex- Sala das conunissúes, 20 de ,iul!Jo de !892.
pulsão do exercito pelos crimes de insuhordi· - Rctmii'O Barcellos, - 1Jomin(J"~ Vicente nação e concussão. O Supremo Conselho N!i· Amm·o Cawelcanti. - J· L. Coelho e Campos.
- llaii(Jel Pcslarw.- Saldm>ha Ma1·inho, litar confirmou a sentenç•a.
O ex-cnpitiio recorreu pura o então conse- Mo11taiJ•o de Bm·ros. - Ubaldino do .'l.mm•al
lho de Estado e a, sua secção de marinlm e
guerm, composta dos Srs. Mnritib<t, Bom Re· OS~·. João Ped~·o ( Jn sccrctm·io)
tiro e de Lttmare, lhe foi adversa.
informa que o Sr. senador Gil Goulart deixa
Mas esta mesmtt secção lembra que <tele· de comparecer t't sessi1o, por h;wet• 1hllecido
mencilt do ex-impcmtlor, para a qual n.ppel· um seu cunhado.
·
la.ra o ex-eapitão, podia com .mtlrw em re·
1brmtt a pemt de expulsão. Dahi nasceu a O Sr. P1·esiclente diz que se vae
presente proposiçiío dtt Cnnutra dos Srs. De· ofllci<w desanojando o Sr. senador.
putndos, em consequencia de petição do ex·
capit!1o ao Congresso, requerendo reforma de
O Sr. Gon1.ensoro ,iustifle<\, 16 e
accorclo com a novtt lei compul~oria.
m11JUitL
ü. mesa o seguinte
Pelas leis militares, edireito, é attribuiçi1o
dos majores assistir ao pagamento dos Yenci·
mcntos tis praças; o major, porem. exautoI'RO.TECTO N. zg - 1892
rou o ex-capitão em li•ento do sua compttnhia
formodtt, o quo estit provado no processo c
n!l sentença. Este procellimento int~orrecto, O Cot1grcsso Nacional üem•eta :
oxorbitttnte, do major podia ter influitlo e in· Art. 1. • E' autorisaLlo o govei'Jlo a indefluiu de certo para o assomo de altivez com mnisar o ostttdo do Maranhão da quantia de
fJUC o cx-c;tpitl1orespontleu-lho. Peln. propri<L 489:400~5:32, difierença dtl que Jc'tr·a recolhida
pu.rtc llatla pelo mu.,ior contm o ex-capitão e em deposito ao Thesouro Nacwnal, e destinada
pelo;; depoimentos dtts tcstemunh11s, o crime ús obms do FttJ'a ou canttl do Arapapahy, fu-
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zendo para tal fim as necessarias opera~.ões ti e
credito.
Art. 2. • Revogam-se as disposições cm
contrario.
Sala das sessões, 26 de julho de 1892. Gomcnsoi'O, -Cunha Jomior. - Joao Pcd1·o.
- Paranhos. - .Ni1w Ribeii'O, - Cnt:,

coenta por cento (50"/,). pelo menos, tio seu
valor nomtnal.
As ap~lices cspcciaes, de que trata este
n. 5, temo no alto e em !'rente o distico<dwl!ilio ás Inlluswias,)>

a) O juro exigido aos mutua rios não será
nunca superior a seis por cento (G ",!,) ao an·
Estando apoiado pelo numero de . l'lssigna- ~o, devendo elles. pa,g_ar mais dous por cento
turas, vae a impt•imir para entrar na or,lem (2 • f,) para amorttzttç,ao, ou ao to,lo oito por
dos trabalhos.
cento (8 ."/,)_ao anno, pam o serviço dos juros
e amot•ttzaç>ao de seus emprestimos.
b) Os C!lJlll'estimos serão J'citos por meio de
ORDEM DO DIA
estn:belecnnentos bancarias, que o solicitarem,
arlntramlo-se-lhcs umtt commissão dcl crede·
rc,
2 "/o (dons por cento) e endossando
Continua em 2• di;cussüo o art. J• do pro- elles até
pttra
o Estado os emprestimos reajecto do Senado, n. 22 de 1892, autorizando o lizado; porcom
sen intermedio.
governo a emittir até 100.000:000$ em apo- e) ~a orden~ dos mutuarias serão de pretelices de 200:li a l :000$. pttra auxilio ás empre- rencm
att~ndid:t.s as emprezas que, peln som?.as industrià.es em todo o tcrritorio da Repu- ma de ettpttacs
Jtt empreg·ados e pelo adi:tntablica.
mento de st~as instttllações e trabalhos, otrere·
,,am garantm de real aproveitn.mento,medeanO Sr, EI:n~:eu Ma1•tins justifica, te os auxilias solicitados.
lê e manda á mesa o seguinte
d) '~ emissão das apolices poderit ser feita
no lltt!Z ou no r.xtmngeiro, ou concomittantemente como melhor puder garu ntir o seu
SUBSTITUTIVO AO PROJECTO N. 22 - 1892 succe;;so
e os interesses da Fazenda Nacional.
c) O Po,ler ExecutiYo expediri1 us instrucArt. L" Fica o Poder Executivo autorisado ções necessarias it prompta execução desta
a auxiliar as emprezas industriaes existentes lei, quer quanto ao serviço de emissão dns
em todo o territorio da Republica:
apolices especittes, quer quanto á entrega
dellas
ttos estabelecimentos bancarias, meI• isentando, por cinco annos,. dos direitos
demite
clttnsulas
que garantam a sua eifecti·
de importaoão, taxas de expediente, armaze- va responsabilidade,
nagem e addicionaes-os machinismos que lb·
rem importados pam a inst:tllaç,fio, melhora- Art. 2. • O Poder Executivo prestará an·
mento ou desenvolvimento de Jitbricas;
nu:1lment:e infOJ'!llaçües circumstanciadas ao
2" alterando a base das tarifas de transpor· Congresso do uso que fizer das autorisações
te, de sorte a torn:1J-as moveis e l'uncçilo do dtt presente lei, podendo dispender a quttntin
cambio;
que for ner:essarht para a impt·essão ou gra3• augmentando de mais tres annos todos vura das apolices c de mais serviços conos prazos de concessão para estradas de ferro, nexo5.
linhas de no.vegação, engenhos centraes, nu· Art. 3." Revogam-se as disposiç,ües em
.cleos coloniaes, explor;tçüo de industrias ex· contrario. ·
tractivas e de mineração;
SalaUdas .sessões, 25 de julho de !892.4" pagando as gttrantias de .i uros e sub- Ely:::eu ;l{artins,
venções, na mesma moeda em que houver
sido realizado o c11pital tias emprezas que ji1 E' ttpoia,lo, e IJOsto conjunctamente em dis·
gosarem desses ílwores;
cussão.
5" emittindo até cem mil contos de reis
(100.000:000~) em ttpolices especines de juro
annual de 5 ,:;. (cinco por cento), do valot• de O Sr. Ubnldino do Alnaxoal200$ (duzentos mil reis) tt I:000$ (um conto Sr. presidente, quando se annunciou a ordem
de róis), totalmente resgataveis em 20 n.nnos, do dia para a sessão de hontem, occorreu a vn·
a começar o resgate cm jttneiro de 1897 e rios. senadores uma duvida relntivamente no
transferi veis, por simples tradiç.iio, indepen· pro,jecto que se acha em discussão.
dentemente de contractos escriptos, termos Na Camttm dos Deputo.do tiham sido rejeiou quaesqum• outras formttlidades de registt•o tndos recentemente dons projectos, cuja idea
para com ellas, ou seu pro,lucto, fuzet' em· capital era exact11mentc a me;;mtt que se conprcstimos its emprezas, contra l!ypothecu.s do tem no que se nclm em debate no Senado.
suas propriedades e ol'flcinas 8 sob caução de O Sn. ARISTIDEs Lono-E rejeitnLlos em l•
11policos cstadoas, que tiverem de cotaçiio citl- discussão ..
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O SR. 1JHALDJ1'ío Do A)rAnAr,-0 modo por aquellas que se fazem sobre todos os generos,
que se JiJz a votar,·ão naquella co.sa do Con- como sobre o cambio, do abuso e escandalo
gresso e extremamente significo.tivo.
que n.pparece de quanllo em quando em todos
. Um dos projectos conseguiu apenas as hon- os pttizes, e que não é mais o uso legítimo da
ras de reunir os votos da propria commissão Jiilerdade, é sim o desconhecimento da mo·
-que o tinlm olrerecido ; o outro obteve 20 ou ral c da recta observancia das leis.
1•isse o ultimo orador que só cumpria in.'
22 votos :1 Jiwot•.
Ficou, pois, estttbelecido e de modo bastan- dagnr si as industrias nacionaes tinham neces·
te expt•essi vo, que a Cttmttm consiclem in· sidade de ttuxilios. Collocou mal a questiio o
. acceittt vel qualquer pro,jecto que consigne como honmdo senndor·; este e ttpenas um termo do
idóa capital a emissão de apolices para t1UXi· problema. Não e preciso sómente perguntar
Jiar a i dustria nacional.
si ns industrias nacionaes teem necessidade
· ·· Ora, diz a Constituição Federal e repete o de auxílios, mas tamhem perguntar si o Es·
reg,mento desta casa, que o pro,jecto uma vez tado póde dar taes auxílios.
:rejeitado não póde ser t•enovado na mesma Qunnto it primeira pergunta, convem llisting-uir: ha industritts que precisam de auxi·.
sessão legis!t1 ti va.
Talvez esta disposição traga alg-umas diffi· li os e ha industrias que delles nlío precisam e
{)Uldades praticas, e devo acreditar que antes não os pedem. Quanto ao outro ponto, não e
-de mim o nosso distinctissimo presidente te- menos importante a resposta, e penso que pO·
ria, consiuerado a materi:1, e não julgou que si ti vamente o Estado nlio pode nem deve dar
·estivesse 1üra do regimento a discussão a auxilias.
.
que ora pr·occllemos ; t1chou sem duvid:J. que Passamos pot' uma crise; ella e real, temenão occorria a hypotl1ese prevista, pois pre· rostt, extraordinaria, maior do que quantas
-existia o projecto do Senado, e não em rigoro· teem nssoberbado este paiz. Ninguem o con.. samente idcntico aos t•eg-oit:tdos.
testa.
·
Mtts, pondo fut•a de discusslio o escrupulo Qual sua origem ? Para uns simplesmente
.constitucional e n dificuldade regiment:J.l, tt política de expansão do governo provisorio,
parecitt·me de bo:t politictt que o Senado não as emissões exaggemdas de p:1pelmoeda; para
-discutisse esta mttteritt ; .si tivesse tido 11 for- outros, estas e outras causas.
tuna de ser oprimeiro inscripto parn o debate, .Já ob.;ervou um dos oradores que me preteria solicitado dos autores do projecto que o cedemm na tribuna que, a falta de estatisti·
·retirnssem, uma vez que a nossa discussão ca, edifllcil legislar. E assim e. Sem dados
. csera inteirttmente improtlcua; e, si admittir·se precisos tt respeito de quaesq uer das relttções
a eventu:11idade ttbsolLttamente improvaYellic sociaes do paiz, não pt•ocedemos sinlío as
ser npprovado este pro,jecto aqui, iremos npalpadellas.
collocar a Gamara em difflculdalle maior do Foi um erro tt emissão feita sob os nuspi·
{}Ue aquella em que nos achamos agora, llOr- cios do g-overno provisorio ? Apenas podemos
que o regimento inteimmente a inhibe de ti este respeito ter presumpções mais ou me·
<Iiscutir materitt que tenha sido regeitada, na nos rundndas. E' bem certo que a noss:1 vida
mesm:1 sessão.
social e politica nestes ultimas annos tem
Elia tel'ia nt\cessid:J.lie de adittr o projecto soJI'r•ido profundas tmnslbrmações; que a eli·
para outra sessiio , ou então de resolver minaçü.o do trabalho escravo, a expttnsão do
entre estas duas normas de proceder : tl·almlho 1\lito por colonos, por immigrantes,
declttrar que não poditt discutir o nssumpto um certo crescimento nacional, e, por ttssim
nem submettel·o a novas votações, ou rejeitai· dizer, umtt act.ividadc nova creada por di ver·
o sem di~cussão.
sos motivos, naturalmente trouxeram a neMas,o debate nesta casa tomou outra direc- cessidade de ttugmento do meio circulttnte.
ç-d:o, e ja agot•tt prtrece-me que não temos re- M11s ttte que ponto cheg·ou essa necessidade?
media si não resolver examinando os projectos Foi ella ttttendid:J. sufflcientemente 1 Ha neapresentaclos e, dttndo nossos votos.
cessidade de novas emissües, ou jit se exGedeu
Entro na discussão com a mais perfeita cal· o limite no,tural?
ma. Não tenho pt•evonçües contra o jogo dtt Parece-me, isto não passa de con,íectura,
praça nem ouço as ttmeuças de que, si o que as emissües feitas ate agora não teriam
}Joder Leg·i!ativos cumprit• o seu dever, outro sido excessivas, si por outro modo tivessem
Poder não cumprit o seu. Nem um(1 cousa sido lan~•adtts ; si não acontecesse que de uma
nem outl'l1 são lJastan t.es llartt alterar a sere- só vez, em uma só pmça, 1bsse atiradn toda a
llidado com que nos devemos pt•onunci(1t'.
emisslío, é bom possi vel que esses actos do goReconheço que as especulaç•ües dtt praça slío verno provisorio só merecessem louvores. Mas·
legítimas o l'ecundtts, :tuxilittlll poliel'osamente tt mesmtt corrente de ngua que pude trazer•
o credito publico o o credito particular. Mas gri11Hles benoflcios, si se enc11minlmr do corttt
tlisting-o o uso lug-it.imo do commercio e das mu.neim, servindo a diversos interesses, leopern~•ões que se cJlectuam cm tollas as praças, vmulo a 1bcundidude !\ diversos pontos, se!'tí.
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uma cttlamidade,si cal! ir em um su ponto ~em dt\Cle, ficariam desarmados os terceiros em re·
uma. só occnsião. Não aconteceu outm cousa. lação a. essas sociedades, cujos socios não ti·
Nós vimos q11e as emissões foram atirndusit nhnm olll'ig·i\l;ão de Juzer n. entradit do cttpital.
pt'tLÇil do Jlio de .ltuwiro. e ilte qne os prcten- E assim iuventnrn.m-se os rfes l.obJ·anwnto.<,
ditlos bancos em is. ores re~ionaes .tlcixiwam de um rscnndnlo: do uma nct;ão Jhziam-sn duas,
ir Jl\zet· emissties nos estados p:11•a virem 1i1· e pariL i:>t.o lia.stavn. rlizcr-so que a. 11\hl'ica tal,
zel-as mt praça do Rio rln .Ja.neiro. (Apoiw/os.) que até rmtão vo.Jia, 200 contos, d'om cm
O que era de esp2rar disJ;o, c o que acontc- dCiJ.nt.c eril avaliadil em 400 conto8,
ceu? Foi que os interessados cm cmittir o pa- Im•enl.:t.l'il.m-sc <H lwm.··, clistribuindo-se o
pel eram tam!Jem interessiLrlos em que este nn· capital a. tiLUlo ele lucro; e não sei ilte que
11el t.ivcsse curso, e da!Ji lh.voJ·cciam cmprew~ ponto elw:mmm os e~camlalos com ns J'usfies,
as mais loucas, cmpr•ezas a.~ mais insensa.tas, as íntegl'i.llisa(;ües, os ?'CfJin-ts, as retln·mas de
cmprezas quo niio podiam tm· vida.
o~t::ttutos, os depositns fletic'os.
o StL. E,n• 1 .lt.::o>um.- Ess:ts quo lllOL'· Poi~ bem: Jbi tle,:sa.. situ_a!;ão que nasceu
mm.
. e~pecmlment.e e~ta. cr1se ; Jot desses n.buzos
que L'<'~ultou todo o mal de q ne hoje no~
O S1:. UHA!.LJJ:'iOlHI :\JL.\JUJ.- Ora, ~L'.Jll'e· cpwixanw~. E,~~·. presidente, conrem dize!'
sidente. o J'CStlitildo tliss_o e p:üente! o modo que u. mtLior pa.rtc da.s pc,;soas qne eont.ri·
pO!' que~~· ]ll"nrPden <'~l.n. 11 11 <'tilllwcunen1o du huir·am p:trtL esto t·cimltado, incorporadores,
t.od<! o llll.llltlo. Lul'iLIII.itVa·~i' unm ClllJll'eza. hnnqucn·os, sniJ>Cl'Í[lttJres du ac<;ües, nuncil.
mu.ttas vez~s IJa.s~a.<I:L su!:rp ~lom!ln to t·eal e , t,i ve mm cm pen"amento a intlust.ri.l. nacimml,
~crJo, e o Jac~o 1111.0 e de Ol'lg'IJlailtlac.le uo~sa., pot'fllle JlOitco lhe~ importava até qual em o
em Ol.ltt•os [liltzes acnnt;ecen o llltlsmo: um Hl- ot1jec.n 1]: 1 cnmpanhitl que se oJ•ganisavu..
tlustl'ml ;.mim cr.'adu com o se~! tmi'alho, com Pocle-se a.s:-1~\'eritl' aindtl.agont, quando as cir·
o seu eslor<;o, umpequenu cap!tlll, com g·t·au- cnmst,n.ndus são mais 11pertadas, que qtmnclo
de perseveranc;a t111!m cr·eallu llllliL IOJitll de se l'lltt•:t om uma asscmhléu, t!e accionistas,
renda. lmstante ptLl'il otn•iq~wc::I·O; YtL!itl,, cli- hoje Jbt'clus nos seus interesses, hoje cheios de
gamos, r:omo 100 e~SiL_proprJetlade.: orgmiL~il· cuidados, potle-se nsseverur que ele cem ac·
Vit:so tuna, comptt11lm; com o_cap1tal de IOIJU; cioni~tas niio lm t:1lvrz cinco r1ue conheçam os
Jhzm-sc !1. Ct!lllpl'i~ pm· n~O, c t'ritva!n-sn "nb1•e eRtatutos rht companhia., qtmnto n111is no tem pu
este C!1Pltal dn·mtos ele tncorpom~'ao. O l'OSl!l· em que se sul,scr·ovimn as itc<.:ties já com a~io
tado e quo a empl'c~a, ~Lw era bOiL,que Cl'iL lo· 0 [lill'll vemlel-as nwsmo iLntcs de receber os
cunrla., C[Utl ct'tL util, tol·nava.-;·c> um dcstLstrc tit.ulo>, contt·a ii lei : cul.aVilrtHC as acr,,ões,
p;wa os accionistas.
wn<liiii!H<e as cante las, quando a bi prohibia
Violou-se 11 lei das socictlaclrs n.nonymas lhzel-o.
desde o primeiro ao ultimo artigo, e com tt E m•sfe terreno, que não quero ma.is explo·
ma.ior publicidarle, c com ii maio1· ostenta9iio. riu', rJUO não quero levar mttis longe, !'oi que
Em certn. ilpoctl basttwa abrir-se qualquer das se cheg-ou illl resultado actmtl : companhias
Jollms que se publicrl\'a.m nesta. cidade, ler 11, com capitaes colossaes, nomimtlmentc, ou
'1" pn~in_11, c clE·pois t!e ccr~oten!Jl? nem mesmo antes l'itlsamento.
.
n. 'l" pag-um bast.n.v11,: as lollms nnha1n cal'l'e- Mas, porqnc er11 rJne umtt companllm que
gn.da.s dt• ]li'Ospectos po1· eu,iu. irnJH'l'~~fi.o ~e p11- Jllllli11. s'~r Jeliz e bon., e uLil, com o ctlpital
g-it\'ll ús vezes um conto de !'eis. (.11"",."· '"') ,iu~t:tmt·nte uecessaritJ, supponlmmos ·r]e 10,
Nesses proslll'ctos d('c]n.rav:t·st•, por exemplo: apre~enttlva.-sc uo puiJlico com o capital de
« Esta, cornpn.n lli11. tcrú. o ca pita I ri e ilO 000 11111 ? A mzüo e Silbid:11Joje, bem clttm. Essas ·
contos», o inunet!i:ttamcnte ~ü clizia: << mas os modestas e pequenas cmp1•czas. que tinham
accionistas s.., ~twiio nhPig-arlos n. rnwa.r· t·mn LI III llm l't:n.l e honesto, nito poclinm prospemr,
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QXLW··~sa,

nceionist:t~.

pol'qW~

o..; wiu ael:a\'nm

a"8:m como tet.~m rc~.pon~alJili<lnclc
limitada., t.cem rcspousn.hilitlade comp!Ptn. do
c.m.pital que suiJscruvem ou que lhes ri el'uic.lu:
ú artig-o positivo th1Ioi.
Nossc.·s mesmos prnspc.~dcts c.ll'cl:u•itV:llll·Se
po1• vez:s as inclll'[:Ol'tlt;til s l.il·nt.!n~ do pt·orn·iu
ca.pit.n.l, contm liisposiç·iio t•xrn·esSil clu, !Pi.
(llpoirulos.)

.

Nesse~

.

fii'Ospcctos vtnhan~. JlOl' ex.omplo,pro·
messas cleste g·enero: que Hu HO ftll'lllit I·• 1'11t!'llda, n que iiS postet·ioPcs ~et•iam lei'its tom
os lucl'O.~ soci1tes, llfas, sl n. olwhm<:ão do en·
tt'lll', eom_o ci\pitu.J e tio accion.bta~ como 11 !l'i

a qucl', uao pwlo st~l' uma ullrtg'i·H::w dn ~o~.~ te~
t:O:C=".\!10

7 ..:... ,

Til
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lan~·asse

na. prn(;:t,

porrp!t• pnJ•a. o Ja.n<;a.ll\C'Ilto cxig-::1 direitos de
iucul'por·at;:io.t' iL incorpora<;iio t.it•nva-se sobre
o capital; Ol'n,, si o ca.pittLl era como ltiO, não
valia, n. [H'Ililil08 g1·:uJlies hn.nqw~iros, aos llllt·
LW,Iadnre~ de ncgocws, aos ·mampuladores dtl
l'l'Ut;a, [;c.nt;ar tnes empr'czas, (ilhe'la bem.)
Pnrtnoto, et•aneceBsttrio qne o capita.l tosse
e:o::treumment<l exag·emdo. Dt~hi resul~Ol! o que
1~us c.,tamos vc:mlo: f)lW lomm dlssJpado~.
lc.1l'am t·onsummJtlo~. ln!•nm estrag-adoH Cit[ll·
taes avultado~. Hnuvr• cxceH~ocle impodttr;ito,
honvn 1llll110hilisn<;iio improdnctiYn.
lll;Ls _qnat·~ ~iLO ~~~ iuuc,cnul.~'s Hu,tu jng'll ?
H:trJ~.-:>JIIiOS: uma. ou uut.J·n Yruvn., engnnadt\
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na febre do jogo; um ou outro l10mcm m(LiS
simples. que se deixou levar por algum g·tJi(L
cspil'ittml que o ·illudiu. Mn.s n. gcnern.Iid:tdc
não tem desculp:t. D2ntre nós que aqui es·
tam·,s presentes, bem poucos scriio os que terão
sn.hido illezos desse contll::;io, dessn. Joucurn. i
mus acaso terá algum de nós o direito de
pedir repar:wíio ao Estn.do ? (.-IJwiado.<.)
0 SR. ESTEVES JUNIOR - Ninguem pede

Sr presidente, sondo muito pouco entendido
em m:ttcri(L financeira e economica, me guio
pelo bom senso, pela boa mzíio, e acredito
que h:t necessidade de conlhtternidade i de
nação para nação, a independenci(l, do individuo e dos povos não consiste no isolamento
e na hostilid~tde. Su ppor que um p[l,iz hnde e
pode produzir tudo qtmnto precisa ó p(Lra
mim sensin:Lto, contmrio iL lmrmonin. dtt Jmmanidade.
·
I'eparaç~fí.o.
E,Sr·. pr·esidente, tenho observado que o pro0 SR. UBALPINO DO AMAI~AI.- Ha inclL<stl'ia tecionismo tem sempre um resultado desasc industJ•ia •••
troso quando cheg:t ao ultimo grn.u de progresso.
E' o caso dos Est:tdos-Unidos i o hosO SR.. EsTi;;VES .JUNIOR - O f[UC se r[uer ó
pede tornou-se dono dtt casa.
que (L industritt não morra.
Não se pócle mnis desped r :.tquelle que aco0 SR. UBALDINO r;o AMARAL- Peço Jic·ença liJemos como um recurso de Ol'casião E' o
pn.r11 níio J•espondet• n.os a.pllr·tes ; é muito f[UC está acontecendo nos Estados Unidos.
t:trdc e, si me obrig'iLrem n. interrup~•iíes, cn Mas. Sr. pt•esiclcn te. suponha-se fJ uc a. idea.
terei de :tbUS(Ll' por muito tempo d:t n.ttcnr;ão cm si é muito b,:,a, que é um dever do Est:tdo
do Senado.
proteiJCl·a ; que ás portas do Thesouro se cleV(L
H11 inrhtsll'ia c iw/Hsl;·in,
<'Screver-vinde a mim toclos v,:,s que tendes
As industrias que são mLI.uraes do paiz, necessidades ; batei que vos serão abertas as
qu!J são aclim:weis, ou antes que síio do pro- portas.
)lrio clima, indepenclem de g-ar:1llti:t ou de Pet·gunto, o cst(Lrlo pudo .11tzer o que se lhe
1i1vor·cs. E t:t11to isto ó verdade que, quando pede'! Pude ser adoptado este projecto que
os delbnsorcs dos :wxilios querem apontar vem (Ltimr it circulação mais 100 mil contos
exemplos do industritt pl'Omett~doras, cit:trn de papel moédtt? A consequen.:itt inevitavel
jlJStamentc n.q nellas que estão nos easos que serit que o C(Llllbio, já mn condições desg-raçaacabo de mencion:w. O nobre sen:1dor pelo das, ha de baixar ainda mais ; e sobre quem
Rio Gr·ande do Norte fallou-nos em Ji1bricas recahiriL o onus dest(L quécl:t do CMnbio?
elo tecido', e citou unm que, apezttl' dn. sua im- Quem pngai':'L essa emissíio? Sim, porque neport(Lncia, apezar do ter 700 teares, níio poditt nhuma delhts ·fic:1 de graç11. Quem pag-a esta
continuar o seu tr·a.bn.!ho. Mas todos nós s:tbe- emissão, c totlas as suas consequencias dire·
mos que n. industria do algodão tem prospe- ctas e índirect:ts ó a mt~ssa d:i populaçíio, síio os
rado muito. Em S. P:LU!O existem tal vez 20 ou consumidores. Será isto que queremos? Paru
.':lo lltbricns ; aqui, na Ç:tpitn.l Fedem!, lambem snlv:tr (L uns certos indivíduos que teem
existem Htbl'icas de tecidos ; o estou inlbrmaclo em su:ts curtoims títulos perdidos, iremos
de que mesmo nos estados do Norte, nestn. lançar onus dir·ectos e imlirectos sobr·c :1
situação dillicil de tmnsportcs de macllinismos popular;ão, quando tL vida v:te se tor·mtn·
c materi:tcs, estão se J.brmando lltbricas de do cadtt vez mais cura. ? Creio que não
tecidos_.
·
· queremos chegar· là. Niio lm duvidtt que o
O Jitbric:tllto bem sabe C[ ue, si Vtti pa.gm· projecto, quer da Gamara, quer do Smado,
muito mais pelos nmchinismos e lll(Lte!'ii1es, não lltz outrn. cousa sinão trazer novos papeis,
essa ditferença é compensada pelo :tug-mento e n.nimttt· o .Jogo e as esp3culu~•ões de praçn.,
do valor do producto, bastt1mlo que a IJ(I,ix:t sust:1ndo o curso tmtural dtts cousas. Não hn.
do cambio dure dous annos pn.m torn:tr-se l'e· hygiene bn.stn.nte p(Lm evit:tr que o homem
odoeç•:1'Cie qu:tmlo om qrmndo, não ha tambem
munerador o seu resultado.
Lembrou-se i.<tmbcmtt iudusl;!'ia. do assuca.r. hyg-ienc que liVJ'c os povps elo entbrmarem
Mas niio ó uma industrr:t nov:t ; c!ltt estir. uma vo~ por outra. Mas cada criso tem stm
hoje em umasitua.ção oxccpciormlmenteJi1vo- solução nawml.
ra'vel. Se estas industrias quc tccm elcmon tos A molestitt actual requer medicimt ospeproprios pm•:t viver, quo toem nmteri:t ctttnt.c; si um individuo ingere gmnde
]JI•im:t no p:tiz, se esttts illllusl.rias não podrrn qua.ntidade do alimentos, tem menos necesviver (Lg·orn. com cn.mbio trio baixo e tn.l'ilu.s sidade do medico do quo sujeitar-se tt umrt
protectorn.s ent:"io não serrw os nossos soccorros diotn. rigorosa..
que irii.o sn I va. l-as Agor·a, SL\ querem quo cadtt Ti ''c mos o jogo dtt praçn. com n.buso tlmante
]Jaiz prodnzn, tudo qu:tnl;o devo consunliJ•, dous :r.nnos, abus:'t.mo.q do alimento por dous
cntiio não liuvet•it. r·ecur·so~ possíveis, porque ;tnnos, ü noeo~su.do ng-orn, pu.ra. chegarmos no
muitissimn.s, dti]Hmdewlo d11 m:lterh primtt ostn.do de sande, CJ Ul\ Hq nem os tio tlil'trt t<Ll vez
e~tr·:uJgcira., não ~o podem tli~m· industritt>\ por· lO annos. As comptLuhias lt:'to dB so Ji.
quidrtr, não lm g-ovm•no quo posstt impedi!·
nacionac~.
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isto ; os mortos enterrem os seus mortos ; Acreditarão que par11li1zer capital, nad11
os capit:tes que se estragaram, 'estragados mais epreciso do que ter lithogra.phias, ou
estiio; o que teve mau destino, estiL per- fttzer encommendas iL Sociedade Norte-Ameridic!o, e oquesepóde aproveitar hade se apro- cana Jabricante de notas de banco.
veJtar.
Mas nós nilo podemos pensar da mesma
· Houve tal tentativa que naulragou ; se maneira; sabemos que isso não forma rictueza
nessa havia mais do que jogo, se havia mes- nem capital; sabemos a influencia que sobre o
mo uma idea utilisavel, se embaixo dessa credito teem as emissões, que sempre suo verroupn.gem estava uma industria, clla reappit- dadeiros emprestimos.
re~erit; acontecerit que os f11ndudores percam;
.Para que havemos de litzer disto uma.
mas outros virilo aproveitar.
questiio de ftifo pat1•iotismo dizendo-suo os
Aqui mesmo temos um exemplo na empre- inglezes que nos querem impô r ?•..
z:t-Bruzil Industrial,-uma. das nossas pri- Mas, senhores, desde quando não ·tem o
meiras fabricas de tecidos, estabelecida em credor interesse em saber da vida. do devedor?
Macacos: os fundadores dessa emp1•ez11 arrui- Desde quando quem tem fornecido a alguem
na.ram-se, porque eram inexperientes na. capitaes em dezenas de annos, não deve ser
imlustriit a que se entregavam, e tiveram de ouvido, ao menos com benignidade, quando
pttgar o tributo do noviciado; mas vieram adverte ao seu devedor de que não vai por
depois outros, o tornou-se uma das mas bom caminho 1
import11ntes emprezas que temos tido.
Talvez não comprehcnda bem estas cousu.~;
E' o que acontecera as actu11es que teem vi- mas penso diversamente. Não me pttrece que
ti1lidade propria ; hão de desenvolver-se com devamos li1Ili1r com esse desdem do credor
mais ou menos vagar, sobre-tudo com perse- estrangeiro, nem ter a pretenção de poder
verança e honestidi1de; hão de erguer-se como passar sem e!le, nem ,julgar que basta estamoutras se teem erguido sem auxilio algum par notas paru. tercapitttl ; assim como não
do governo.
me parecer que o devedor tenha o direito de
E e preciso notar: o honrado senador pelo insurgir-se contra o credor que pede o que é
Rio Grande do No!'te queria quasi levantar seu.
aqui uma questilo odiosa contra alguns repre· Vou terminar este descozido discurso, em
s,entantes do Sul, dizendo que nós, por isso que nenJmma norma segui, pois julguei ver
que não precisavamos, porque tínhamos tido a sessão terminada logo depois de aberta.
grande colonisaçilo, estavamos guerreando os Acho-me tiio convencido nesta materia,
estados do norte.
alias, como disse, mais pela luz natural. pelo
O honrado collega niio tem razão; não se simples bom senso, do que por estudos que litrata de auxilias aos estados, nem a Const.i- zesse de economistas e financeiros, que não ha
tuiçuo nos permittiria prestai-os sinão em hypothese alguma em que desse meu voto em
casos restrictos; as petiçües vindas dos estados favor dos auxilias its industrias.
teem sido contra os n.uxilios its industrias.
Isto niio quer dizer que excepcionalmente o
Entretanto, o norte, que realmente na ques· Congresso nilo possa fazer uma ou outra cantão ela immigração tem razões de queixa, esta· cessão indil'ecta a uma ou .a diversas induslevanto,ndo as industrias que silo legitimas e trias, estabelecer, como ex1ste e sempre ex·
naturacs naquella região, estiL assentando ma· istiu, uma certa protecção para introducç[o
chinas, está mandando comprar, :tO cambio de de machinas, a reducçuo de cer•tas taritas, o.
10, mnchinismos para faurkas de tecidos. estiL concessão de cer•t11s Jitcilidades a industria,
tirando resultado dos seus engenhos, garanti· nfto como fizemos por vezes, contri1dictoriados ou não.
monte, mas de modo ma i~ geral, mais pratico
De quem suo as queixas 1 Quem são os que o seguro. Nem sirv:1 de obstaculo dizer que· o
nos querem impor esses auxilias como uma ne· cst;tdo tem dado grande protecção iL colonisacessidade o >L te nos n.meaçam de ser o pro,jecto çtío o i1s estmd!,IS d~ Je~ro. E' verdade que a
tl<2crota~o, pelo Poder Executivo, ainda. que tem dado, c nao sm s1, c~llocuda~ <!-S c9usas
uao se.Ja adoptado pelo Poder Legislo.ttvo ? em boa balttnça, o provmto tera SidO 1gual
Quem suo? E' a rua OuincampoiaJ de Pariz, aos sucrilicios, espectalmento em mataria de
isto e, a rua dtt Alfandega no Rio ele Janeiro; colonisuçiío c immigmçilo. Tenho . duvid11s
uilo são inllustriaes, suo ,jogadores da bolstL, bem sérüts si os capit11es que temos empregado
siLo . possuidores de titulas de em prezas nisso, düo resultndo ~ort•espoml,ente ao quo se
nrru111adas, pessoas que teem em sua müo espertwa.. .l!:m relaçao mesmo as estradns de
grantle qmtnticlaele ele papel sem ~alo r.
ferro, é tu.nto o perigo. de se metter ~ estudo
Alg-uns dolles estaru.o convenctdos, como nestas coustts,ct ue mm tos erros te em SI(! O comcertas pessoas de bon. !li, do que o Esttttlo e mettitlos: e alguns que posam por GO e 100
uma cot·nucopia inesgCitavel, que se parece annos Hobro o Pttiz. Muittt cstr~dtt do turra
com umo. gal'!'a!h. mag.ictt, qtto dit liquidas tom sitio nml. fui ta, tem consumulo 1 alóm. do
diversos it vontttde do il:eguoz.
que devia, exactamente pol' serem dependeu·
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ciiJ:S do Estad.o! por virem encontrar os ma-1 Nilo póde, nem terá quem melhor o inJbrrne'
da pollttea o tantas outras razões que com rectidiío e inteireza. Terit de soJl'rer o
fazem com que o Estado nüo ~ej1t o melhor mesmo que ltconteceu durante tanto tempo,
pam lt direcção desses. negocias. S0rht bom aliiLs com a ll,;c-alisaçii.o dos interessados, qnannilo incidirmos mais neste caminho.
do tratavam do emprestimos hypothecarios e
E. uma pondertu;iío 'f\n:tl: d:tdoquc pass~tsse, dn avaliaç•õrs, o que deu em re'sult:tdo a neem principio, o auxilio ús industrias, que se cessidade de nm<L lei acabantlo com a adjudij~rçadtt, porque o devedor· tinha sempre
est:1be.lecesse mesmo u. Jiirma de arranjar toda ec~tsilo
mv1wmvelmente
recursos para 1\lzer sua.
estu. r1queza em papel, como e que se itt tlis~ribuir o pii.o-de-ló "! Está aqui uma questão proprietlade ser avaliada pelo dobro do que
vn.li:t, tl~ modo que o t•redor, tt execut1t
msoluvcl pnra todos. A primciL·a idea que ap- elltt
hypol.hec:t,
:Linda tlc;wa, ma.is pobre, porque
parcceu J'oi constituir-se uma cornrnissão de
empregados do Thesouro encnrreg·ados de la- tinha de restituir dinheiro ao devedor!
zer a distribui<;ão, e como não ficaritt hem que Isto acontecerin necessariamente ao Estado,
se clistribuisse só pela rmt tht All\uulega, ti- sem contar com o~ processos dit politica, com
nha-se determinado cnc:~rregar tambem os os 1nteresse~ locaes e com t:tntas outras mzões
governadores tios estados, como procurndore:; de malogro ~ue lião de solll'evit•.
O resultado _set•iL .~ue a~ inrlu~l.ria.s que pn.de c~rlo: p~rque nilo R;i.o empregados fedm·a.es,
ele cllstrJblllrem cm ~cus dominios mnn. parte rccm·em J•espmt.ltvCJs c eont.ILI'I'llll como certos
os :wxilios, si lt dist.L-ilmiç•ii.o liw I~ ita. pelos ba.ndo presente.
Depois essn. idea não Jbi bem recebid1t, eu- co~. cJ:contt•;u•ii.o por li ante o interes•n tlelles,
controu ob.iecçiíes que não preciso repro- isto tl, o intet•esse dos accionist.1ts de que silo
duzir; e, afinal, ti nlmm-se lembrado de c!Jama.r intermetliarios, o des(•,jo de limpar smts cnrum bn.nco, um estttbelecimcnto de m·edito (isto teit·as; e niio 1m t<t!ve1. nenhum que cscn.passe
t'•_idett do ouhs1;itntivo). que tomttsse 11 obrig-~t iL compr:1 e ao penhor de títulos perdidos.
Vamos, portanto, crear um novo emlmmço,
t!llO tle dar os auxilios, recebendo por seu
a.ug-me_ntamlo os que jh existem. H:t urna
trabalho uma co1nmissão ele 2 o1o.
crise, e certo, e temos de pass:w dias cJ•ueis e
Om, Sr•. presidente,posso dizer, sem oll'ensa horas am:wgas E' verd~tde. Mas o remedio,
n. nenhum dos estabelecimentos de credito que nfio esses que siio aind:t peiores do que o m1L!,
1wtmtlmente existem. pc•is não h11 nisto ne- (• carreg;w com o passa(lo inevit:wel, e espo·
nhumlt ti1lta de consideração ás pessoas ~ue l'lll' que o tempo protlUZit seu e1l'ei1;o.
os. dirigem, q.u~ tal vez ntío !mj11 um só que es- E' o meu modo de pensar. (Muito he1u;
te.! a nas condJç:ues de realistll' essa commissüo, muito bom.)
.
porque n especula<;iio Jbi tilo Jbrte que chegou
n g:L!gar escatlus onde talvez jam:1is pensasseO Sr. ~Ionteh•o de Bu.~·J.•o•
mos que ella penetraria.
Os mais respeitaveis estabelecimentos de Sr. prcsitlente, it vist:t das brilhantes orações,
credito desta capitalniio teem hoje 11 necessa- proJbridas pelos nobres collegas senadores
rilt imparciltlidatle, não podem ter. nem teem pelo Rio Grande do Sul c pelo P1traná, nacht
a neutralidacle qne li\ra par:t deseja!', niio es- poder· ia adianta!' com a obscuridtlde tias mitiio isentos de certos int.er·esses para que sejam nhas considerações (urlo ap'lia•l.,s) ; e, estrtndo
distribuidores de anxilios ás industrias'. Si a ho!'a u.diantttel:t acho conveniente o cnccralgum escapou it tlementarão g-er:tl, esse re- mmcnto d:t discussilo, Jlltm acabarmos, quanto antes, com este torpedo. De_sisto, portanto,
cusn.r\t presidir ao novo jogo.
Serm, pol'tanto, necess:wio cr~ar um novo tl:t 1mlavm para votar-~e o Jll'DJecto.
l.1anco pftra isto. Mas havet'IL quem, conhcccn- As paltwras do nobre senador pelo Rio
d~ as complica~·ües em que nos vemos, queit•a nrnnc.le do Sul 1b!'am um p~tmpeiro irresistivel. <JUC varreu, diante de si. tod1ts as conmuda procurar noyas 'I Creio que niln.
sitlcmções
l.1aseadas em sophismus, embom.
~ttda., porém, a escollm de um claquelles
brillmntementc
maniJest:ulas, pelos nobres sen~etos, pergunto: o govct·no tem como n.prenndores pelo Rio Grande do Norte e pelo
Cll11' o valor tlesstts industrias? de sn.ber quaes
as que merecem tLUXilio 'I quae~ 11s que po- Piauhy.
demmantel'-se e prmpet•nr 'I qual o valor de O no bt•e senntlur pelo Pm•an1í, que acabou
~uns propriedade.~. que os pi'OPl'ios accionistas tlc lhltar ti1o magistralmente debaixo do npnii.o sabem'/ e quando os di.·cctu.nwntc interes- JlttreJdtt sempre motlest11, o com u bom senso
sndns es1ão Yentlo nos rel:ttm·ios compJ•udo e n. cln.resn. com que ~o occupa tb todos ns
po[' l.IJOO o qno nilo vale IOO,o goYerno Jm ele ussumptos nesta. cas:t, aca.bou de dn.l' o tiro
r.er a. omniscicucia. e n. omnipt•csimçl~ ncces:::a- mortal nosttt questiw ele tLll:-.:ilio> ú.s indLIS·
ria p!L!'lt lhr.cJ• uss1L JWalin.t;~.o. c ver qtw.nclo os t1 ins.
diulwiJ•os publicos ficam suJilcif'utemr.nte g:~- NadtL mais; pot·t:Luto, potleritt dizot•, ~onfi.o
r·antirlos '! i\iio.
n lJliO ,i:'~ disse: clcvc-~e por ter•mo it cliscu,;llO.JOS
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são pttra o Senado n.rredllr este torpedo, que
57" sma1 em 27 ue Julho de 1892
embaraça os seus trabalhos.
Não se aclmndo presentes os orallor2s ins·
P;•csiJcnci(t tln S;•, Prudente ele Jlloracs
cr•iptos, nem havendo m!Lis quem peça n. pa(uicc-p;·esidante)
la vm, encerra-se tt discussão.
Segue-se em 2" discussií.o, a qual encert·a-se, SU~Jjl.\RJ!J-Cimmncln-Loiturn. e nppt•ovaciio tln. netn.
-gXI'l~DIB~'l'l~~llat•ocot•es-DiRcnJ':iO!i do St·. Crowensem debate, o art. 2' e ultimo projecto,
s ll'u -ltnqnet'llllOUtn elo 81', AIUili'O Ctwnlcn.tttl c suu.
Jmlo·se proceder it vot:11:ilo. ve!'ifica-sa não UJlJII'OV.tu:ii.o -· ouugl( 110 lHA- Votnçii.o tio projeoto
~2 -lliscnssii.o elo projecto n. 27- Discut•so~ elo:-;
haver mais nnmero legal, pelo que se 1hz n. 11.
llh·1\olino rl11 Amaral, Yii•A'ilio Dammlin o Amo..
clli1nmda dos SrR. senadores que cumparec~ ~t·s.
t•ic J,ohn-gncert•n.mento dri. discu~são-Dir:.curso do
r·am i1. sessilo e Lleixil.m lle responder os St·s. Sr. }H'~:mlante·-Encot•rtt.mcnto dn. di~cur:.são-Votnçii.o
Sttldanha Marinho, Alllil.l'O Ctwalcanti, Elyseu - D1scusstLu <lo projecto u. 28- Dh~(!tll'~os dos Srs,
CIJ:~ldln l tlll Aupu•nl, H.nngol Postnnn, Elyseu ~r~~.rtins
Mttrtins, Oliveira Galvilo, Silva Canedo, Cl)olhn
o Cn.lllJhlS o H.n.mi1•u Bnrcellos,;..Encorramonto
Thomaz Cruz, Laper, Coelho e Cn.mpos, Braz 1!11 ,Jiscns:-~ü.n- Chnmndn.- Adin.rnonto dn. votn~iia ·
Co,rneiro, Rangel Pestana, Fir•mino da Si!· Ortlo!JI do dilt pnt•n. 28 do corrcnb.
veira, Rosa Junior e Generoso M;trques.
Não havendo numero legal, fica udiada a Ao meio-t.lia comparecem 34 Srs. senadores,
a saber: Prudente de Moraes, João Pedro, Anvotação.
·
tonio Baena, Thomaz Cruz, Souza Coelho, JoaEsgobtln. tt materia da ordem do dia. o quim Sarmento, Ninn. Ribeiro, Mn.noel Barata,
St•, presidente designa pttra ordem <lo dia 27: Cunha Junior, .Gomensoro, Cruz, Elyseu MarVotaçií.o em 2" discussão do projecto do Se. tins •.Tose Bernardo, Amaro Cn.valco.nti, Oli- '
nado n. 22 t.le 1892, autorisant.lo o ;:overno a veira lhlvüo, Firmino da Silveira, Mess'as de
tJmitt.it• até 100.000:000$ em apolices de 200$. Gusmão, Rosa .Junior, Coelho e Campos, Virtt I :OOO.S,para a.uxilio its emprezas industriaes gilio Damasio, Domingos Vicente, Monteiro
de Barros, Braz Carneiro, Aristit.les Lobo,
em tol1o <J territorio t.ln. Republicn..
Saldanha Marinho, Joaquim Felicio, Americo
I . o lliscussüo do projecto do Senado, n. 27 Lobo, Rangel Pestana, .Joaquim de Souza,
1\e I892, autorisando o governo a· mn.ndt1r re- Silva Canedo, Paranhos, Uhaldino elo Amaral,
fot·mat• os Cttlculos reülrPntes its aposentado· Ro.ulino Horn e Luiz Delftno.
rias do ex-secretario da Facul<Jade de Medi·
cina da Bahia. Dr. Cincinn.to Pinto dn. Silva e Abre-se a sessão.
do ex-sulJ-secr·etario dtt mesma Jhculdade Dr. E' lida, posta em discnssüo e sem llebate ap- ·
provalltt n. acttt ela sessão anterior.
.Tltomaz de Aquino Gaspar.
Comparecem clumnte o correr da sessüo
2·• dit.'t 1!0 projecto do Senado, n. 28 de
mu.is
os cinco se:<uintes Srs. senadores: Fran1892, aurori~t11lllo o go\'el'no a concerlel' aos
cisco
Mttcl.tn,do,
Generoso ;l,lm'ques, E~ci<liulüos, Dt•. Oscar Nerml de Gouv<la 1\ C:w- tc:l·ns .Junwt• o Ln.pe:.
Jtamtro
Bnrce!los.
·
lo~ de; Castr•o Pacheco, a crettoflo de um uanco
D.;ixttm
de
comparecm•
pot•
motivo
justo
os
que se denominn.rú. Ha.nco Emissor· <lo BT•azil
St·~. Gil Goulitrt, Catunda, Almeida Barreto,
lll<'tlittnle 11~ l.msG~ I[ ue est.aheler:t•.
.João Neiva, Tosares Bastos, E. Wandenkolk,
Levanta-se t.t ReS'ÜO it< :lltoras e ::w minuto;; Campos SttlJes,Aquilino do Amaml e Pinheim
Guedes; e sem <!liUStt pttrtlcipada os Srs. Theo.to. tn,l'fl e .
doreto Souto, ,Joaquim Murtinho, Santos Andrade, Pinheil'o Machado e Julio Froto..
O Sn. 1• SECRE1'ARIO dit. conta do seguinte:
1

EXPEDIENTE
Quatro ofllcios tio I• secreto.l'iO d11 Camo.rtt
<los Deputado~. dn.t.uclos lle 26 do corrente, remet.tonrlo as seguintes proposições:
N. 2Q-189Z •

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1.• fica. o governo autorizado n. conceder seis mezes de licell<;tt ao Dr. Mnnoel dtt
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Silva Mnfra, juiz do Tribuna.! Civil e Crimi·
nal, com os respectivos vencimentos pam
trntn.r de sua saude onde lhe convier.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em con·
traria.
Camam tios Deputados, 26 de janeiro de
189:?..-Bcl'Hardino de Cnmpo~, presidente.,tnton io A:crado, I" secretario.- Ailtonio
Borr;es de Atltaydc .Tunior, 2" secretario.A' comm issâo de finanças.
N. 27-189:?.

O Congresso Nacional resolve:
Art. 1." Fica o governo autorisado a conce·
der ao Dr. Antonio dos Reis Arn.ujo Góes,
medico inspector da limpeza no I n districto da
Capital Federul, seis mezes de licença, com o
respectivo ordenado, para tratar de sua saude
onde lhe convier. em prorognçiio de outra ele
igual tempo, que lhe Jbi concedida.
Art. 2." Revogam-se as disposiç:ões em contrario.
Camara dos Deputados, 26 de julho de !892.
-Bernardino de Campos, presidente.-Anto·
Hio Azc!·cdo, Jn secretario.-Antonio Boryes
de ,1thayde .Tunior, 2' secretario.-A' commissão de finanças.

I.

..,I

I'
I
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.,r '

N. 28-1892
·, \'

Rcrlacçtio dtt Ciliemla da Gamara dos Deputados ao )n·ojecto do Senado sob n, 29 A do
corrente amw,delerminando que o magistrado
glle (O!' apo.1entarlo em con(ormi((acle dtt Con·
stiluiçtiO e !ais ·t>igrmtes, tem rliJ•eila, desde
laqa, li percepç110 dos VCIUJilllentos que llte
competi!·M1.

..'\,
i'·

;I

I

''

I
i
'
·i

.

§ 2." (substitutivo). Dos alumnos das escolas
militttres atfi 000 pt·aças e· de 400 pnrtt a escoln
de oiTlcínes interiores.
§ 3. n De 2,!.877 prnças de · pret, de nccordo
com o decreto n. 50 de 14 ele dezembro de
1889, as quaes uoclcriío ser elevadas ao dobro
ou Jnl\is em circum~tancins extrnordinnrins.
§ 4." (additivo). O governo, porem, não po·
deriL preencher ns claros actualmente existentes alem do efi'ecti vo de 20.000 homens, sem
que se,ja. clecretuda a verba necessnria., ou se
dê nova organisação ao exercito, sttlvo circumstanr.ia extraordinaría.
Art. 2." (da proposta). Estas forças serão
completadas peln. turma expressn. no ar•t. 87
§ 4• dn. Constituição e ela lei n. 2555 ele 20 de
setembro de 1874, com as modificações estabelecidas nos arts. 8° e 4• da lei n. 39 A de 30
ele ,janeiro u!timo.
·
Art. 3." (additivo). Para preenchimento dos
claros, os estados c o Distl'icto Federal, t\, vista
rl.o disposto nos arts. 87 da Constituiçiioie 3"
n. O ela lei n. 39 A de 30 de janeiro ult mo,
fornecerão o seguinte numero de praças :

Amazonas .............. .
Part1 . .................. .

Marn nhiio .............. .
Pin.uhy ..... ............ .
Ceara. ................... .
Rio Grande do Norte ....•
Parahybn .............. ..
Pernambuco ............ .
Al11gõus ... ............. .
Sergipe ................. .
Bahia .................. .
Espírito Sttnto .......... .
Rio de .Janeiro .......... .
S. Paulo ............... .
Parant~ ............... ..
Sttnta Catlutrina ........ .
Rio Grande do Sul. ..... .
MiMs Ger·ttes •....... , •..

•.

-·

50
99

gg

57
142

7
71

...,
I

241
85
57
311
56
241

:m

57

57
226

Accrescente-se, como art.. 2" :
523
« Nenlmm magistrado seriL :tposont.atlo sem
Goyn.z.. .•........•......
56
que tenha completado 30 a unos de serviço pu·
56
Matto Grosso .......... ..
l11ico, salvo invalidez provada em inspecção
Districto Fe!leral ........ . 142
de saude. »
O ttl't. 2" passa a 3".
Sommtt ........ 3.000
Cttmartt do:; Deputados, 2G de julho do 1892.
-Berl'ardi>!o de Campo~. presidente.-A.ntonio
Art. ,lo (3" ela proposta). Os volunttwios perA.::e1·edo, ln secr•etario. - .Tot.To Bo!'(}Cs dt: ceberilo,
emqunnto Jbrem pmçus, mais uma
Atlwyrlc .Ttmitw, 2' secretMio.-A' commissão gmtiilcaçiw igual iL metade do soldo de I"
lle ,iustiç:t e lcgisl:u:lio.
pmr,a; os voluntm·ios e recrutados q uo, ilndo
o seu tempo de servi\!o, continm\l'em mts filei·
rus com oti sem engnjmnento, perceberão umtt
N. 20- 1802
g-ratificação igwtl ao soldo ele l" praç'l., e,
qUtLndo torem escuso~. se ll1es concefleriL nn.s
O Congresso )lncionalllccrcttt :
coloni11s do l~stado um pt·uzo de terrtts do 1.089
Art, I. o (da in·opostn.). As Jcwç:ns de term • nres.
.
pnra o ext•rcicio de JS\l3 consL\tt'ilo:
\ A l't.. r)' 'nudit.ivo). O tempo de scrvi~o mar§ l." Dos uJIIcitLCS d1ts didüt•cuw,; eln.sses do Icttdu !JIIl'tL us voluut;.~.r·ius, uo tu•t. 3" 11. 8 dn,
quaclJ.•o do exercito.
lei n. 30 A, de 80 de Janeiro do 1892, soril
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par:t os aJistrtdos no regímen da. dita. lei e
pam os que se u.list:trem depois de recebido
no exercito o primeiro contingente de sorteados.
Os que se alistarem no regímen da presente lei servirão por cinco nnnos ; e tnnto
estes, como os que ji1. servirem, não poderão
en;::ajar-se por tempo menor de dous annos.
Art. 6." (ad(litivo) Fica o governo autorisado . :t n'andar admittir mais 50 menores
aprendizes no Arsenal daCapita.l Federal e 30
nos do Pará, Pernambuco, Bahia, Rio Grande
do Sul e Matto Grosso.·
Art. · 7." (a<lditivo). Continúa. em vigor a
a.utorisação conferida. pelo :trt. 20 da referida
lei n. 39 A, p:tra. reforma do systema. de fornecimento aos corpos do exercito.
Art. 8." (additivo). Ficn o Podet· Executivo
autorisado a. restabelecer bandas de musicas
nos corpos montados e a cren,r um:t escol:1
p:u•u, o ensino de musica, cornetas e tamhores,
sem u,ugmento do numero de praças fixado
nu, presente lei.
Art. 0." (4" da proposta). Ficam revogadas
as disposir;<ies em contrario.
Cu,mara dos Deputados, 26 de julho de 1802.
-Bm·nm·dino de Cam7'os, presiilente.-,1H·

lonio A.:::ararlo, I 0 secretariO.-il>~lonio Bo1·yes
de illltayl/c Juni01·, 2' secretario.- A' com-
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menos um membro arJ. hoc, p:trn. substituir,
durante o impedimento, aquelle closseüs compttnheiros da com missão que se acha mais longe, porque o outro, o S1•. Tavares Bastos, que
cst:\., cre, em Nova Friburgo, póde comparecer
com brevidn(le :is sessões do Senado.
0 Su. PRESIDENTE-Nomeio o Sr. Coelho e
Campos.
·
O Su . .3• S!lcRETAlUO ( sc•·vinclo de 2•) lê
e vão a imprimir, pam entrar na ordem dos
tru,balhos, os seguintes
PARECERES
N. LI6-I802

A commissão de justiça c Jeg·islação, it
qual lbi presente o projecto de lei que
concede ttmnisnia aos cidadãos envolvidos
nos acontecimentos que tiver·am log:tr no
estado de Matto Grosso, originando a perturbação da ordem, entende:
Que, t·'ndo sido restabelecido o governo
legal. as investigaçiies judiciarias pam chegar-se no conhecim<,•nto dos crimes pratica,los
e i1 sua punição, longe de consolidarem :1 paz
tão necessaria p:tr:t a organisa~tão regular e
pacifica do estado, poderiam dar azo a novas
pertur·bações da ordem publica pela excita~'üo das paixües, e
Que 11ela natureza dos crimes, porventura
praLicados, :t amnistia, que ri neste caso a manilestaçiio da soberania nacional trazendo· o
esctuecimento de todos tlquelles Jactos, firma a
politica de paz com todo.s as g-amntias po.ra
as liberdades intlividuo.es c publica;
E' de pttreccr que sejtt adoptado nquelle
projecto snbmettido no seu exume.
·
Sal:t das commisslíes, 27 de julho de !802.

missão de marinltn. c guerm.
Da juntn. apumilom d:t elciç,ão sen:ttorial a
que se procedeu no rl1n. 15 de junho par,, um
senador Jelieral, pelo estado do Paraná, datado de 15 do corl'erlte, rt•mettenilo cópia
a.uthentica da respectiv:t act:t.-Archive-se.
Seis autl1enticas da eleic.·:"lo senatorial tt que
~J procedeu no estado <lo Minas Gemes na G•
~ecQãn do Arcado (Snnto Antonio de Patos),
nas I" o 2" tias Dort s r! e Indayi1; tHt secr;ii.o
· nnic:t dr. Esteio~ (Dores de Indayi1); mt 2" sec,,,fio do Piauhy e uu. i" do Patrocínio; c bem
assim tr·es autllenticns tht eleição senatorial -Go111eHsoro.-.T. L, Coelho u Campos,
a. que se procedeu no estado thl Hall ia, nas I",
2" c 4" tlo lnlw.mlmpo.- A'c ommiss:lo de conN. 117-1802
stituir,•ão e poderes.
O SR. Gm!ENSOlW (pela oNlem) diz que
a commissã.o de justica e legislação se nclm Ao Cong-resso NacionLtl requereu D. M:1ria
desfitlcn(ht lm dias rio tlous de seus mem- do Cm•mo Alcebi:ules Amorim Rttngel, viuvu.
lJros e ass:'gul'n. no Senado que ell:1 tem em do nmreclittl de campo relbrmado Antonio
via. tle eonclusão p:wcccr•es import:mtes, que Martins de Amorim Rnng-el, unm pensão, redemandam o exame de outros memlJros que partida mente com suu. fillm, t.nmbem vi uva,
nii.o o orador•.
Honriquet:t Aug·usta de Amorim e Silva.
Na escus;ez elo set·vi~'o ou de assumpto pum A peticionari:t allegtt pobreZtt e impossibilique se po~s:t tl'l' que litzer no Senado con- dade de prover ti subsistencitt de su:t Jl1miliu,
~tantlo-Jire que niio sa aclm muito tlist:tndndo e iL sua proprilt. Documentos juntos i1 potição
tle~ta. cidttdc um dos illustl'l'S memut•os da conJirnmm estas :Lilcgar;<ies.
commi:isão, assim comu o ouku nu estado do O llllll'<" ::al de campo relilt'llmtlo Antonio
S. Paulo. como pude usseYerar•. qnu. <) o llom·a- Mtll•tius dt: . ':::ut•im Rtmg·el SCl'l'iU iL llltÇUO •
tlo .seuador·. o St•. Cal!llJOS Sa.lles. !'l!l vist:L <l:t mais du meio sc~ulo.
m·:;encia do tr·almllto qwt D Souudo tom do r•t•- Pouru, vivendo no tempo em que os vencisoll·er·, podo ao Sr. pr·esirlouto quo nomeie ao mentos tlus olllciacs oram reduzidos, em que
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as commisslies rendosas nilo t.inlmm sido in- put•a a.uxilio iLs empreztts industrín.es em toclo
venttulns, tendo formado Ji1mili:t :Lindtt mo('o, o terl'ltol'io tl:t Repuulicn., fi·:ando prPjudic:tdo

n. pobrezn, ntra vcssou com el!e a swL trn.ba· o nrt. 2°.

lhosa existencia.
A Je de offlcio tlo finado marechal. que
instrue n, peti~~ilo tle sua vínv11, refel'intlo os
seus serviços dislinctos,tt sua brarum tantas
vezes pmvnda na guer·m, niio póde uccentun.t·
tt respeitn,bilirlnde tio seu cu. meter q nc a. todos
se impunha.
Si o que consl.it.ue dírcil.o its ptm~•íes sii<J o~
servií'OS di~tínct.o.<. J.lr•'Starlos eom pa.I;J•iotismo, al!iado a necessidatlo, por· muito inlimsas
que sejam a conces~ã.n semelhnnt.e. ;inlga.m n.s
commissiíes J•emlidas rle marinlm e gJWJ'l'il. e
de tlnn.ní•Us que uingucm tom mclliorcs. Por
isso toem n.lJOnrn. de snhmettcr ú. sn.!Jer!oJ·in do
Senado o seguinte
J',·njcclo de lei

H•

.10-1892

Art. 1." Fka, conccrlítl:r. tt li. :'llat•ia. do C:ll'·
mo Alcchiatles Amm·im llangel, vi uva <lo ma.
reclll11 de ca.mpo relbt·madn · Antonio M:wt.ins
de Amorirn Rn.n~el. urna pcns~n anmml
de I: ~40f; reparti<lu.mente com sua. fillm, r.a.mbem vi uva., D. Henl'iquettr, Ati~Hsi;a de Amo·
rim e Sil 1'0..
AJ·t. :!." Rcvog;Lm-se as díspnsíqr;es em contrnl'io.
S<tl\\ tias commissües, 2ü ílejullto de 180~.

F. M. C11 n/m .Tunior.-0/ivdrn. Oalo-ia, -})omiH(JOS l"iccr>lc ( venciclo ).-:L,um·,, Ua·.,tfr.:tmti. -Rflf!{!tJ/

Pe.~·lrmrt. -Si/ll ·l

IJHÍ\iJ. Sm·mo11to.-Saldnllhtt
1111W'I'li/,-Ro.<a ,{li/1ÍDI'.

Ow(eda.-.Tnrt ..

J[ai'in/,o,-U. do

O S~t ..·brAHo C.\Y.\T.C.\C\"1'1 !pdn ,.,.11"'';)-nc-

queiro tL V. Ex. que cou,;ulte o St•llndo si enn.
CP-ÜO diS)lP.IlSi\. un. !lllJli'C~SiiO <'11! ~l.\'lii~O do pnl'ei:Ol' sob1·c o PI'(\Ject.o de amnJ~t.Jn, rpw ar·a.b:L
de ser lido .. Mim <lo pt·qlcei.D ser tl::uln ptLI'tt a
nl'dem do tlm ele a.mn.nha.
0 Stt.

PRE~IIJI~C\1'1':-

0

81•.

Altllu•o C:tVt<l·

Votn.-se, e otn.mbem t'l\jeitado o n.rt. I" do
pmjecto oJ!"erecítlo pelo Sr. Elyseu Martins
e substil:nt.ivo dttquclle. ficando prejudicado
os r.lemai~ lll'tig-os do rcl'er•itlo substitutivo.
Scp:ue-so cm I" tliscnssü.n o projceto do
Se nodo. n. :li de 1892, a.utoJ'isrLI!clo o go1·emo
n m:tJHla!' relot'llltl.l' o;; CtLlculos l'JI'eréntes :'ts
11 posent:ulol'iHs do rx-secrel;nrio da. Faculiln.cle
de Medicina rln. Hilhin.. D1·. Cincinnto Pinto dtL
Silvtt n do ex-sul.>-•'o:·rGt.a.riu dtt mnsm:t l':wultl:tcln DJ'. Thomnx 1lo Aqtlino G<LI•prt!'.

i'
''\ \ r

i i

O Sr. Uba.ld.ino do Ama:t•a.l
Je,·anta. um:L qnestiio de ordem. Supplie ter
Jirlo que, na. CiM!ltl.l'tl. rlo~ Sr..;, Deputados, recentemente. !bmm a.pres•:ntndos um·projecto e
um substitutivo relntivos iLs aposentadorias
dos tlous fuJwciouat·ios ele CJl!O so tt·nt:t neste
momt•.uto, n " Cn.nmr•:t ref(eitou, tanto um
comn outl'o. O projncto, ~i nilo se engm1n.,
provídencin.\'a. ~ollre o l'Pintegmçií.o dos dous
J'unccíona!'ios e n suilstit.utiYo soiJJ•e o modo
de ~e coiiiM' a. swr. a.pos2nt1r.t1oritt.
E' passivei, mas o m'ltdOJ• nlio :tíllr·m:utue
o pro,jecto do Scna<lo seja idenl,ico no 2' da
C:unat•n, isto ú. ao substitutil·o, que íbi re,ieittulo.
Nesse caso se tM·itt novamente a l1ypothese
de que Jrontl'm O Ol'ildOr l"i~!lt.LVll ilO Snnado:
<'StiL·Se pwrlcnclo tewpo inpmflcuamcntc a
rli~cutit• ma.tel'i:L jir, Yeneidn na ontt'U. casa e
quo. porl:nnto, niío podin, ~L' I' no1·n.mente po.>ta
e.m tli~.. n;:siío n:1 Smwdo.
A d:w-,;n i~tn. t:oliH<t• 11111 de <IotH all'itt·e.-:
p:J.J'tl. tumuJ•, n ,011 reJ•: tlll esperJtl' q11e o;: 1111t•tuJ•es do j:ll'qjel'l.o " ml.il·em da dist·us;:iio ou
l'f'lli'OY:d-o illillll'tlial.nnrc·nte. Ma.s. t·omo ti
possin'J q1w nfw o.<t,t~in. bom inliwnwrlo n res·
pr~il;o dn ii.SsllmpLo. ""pern iJUO 11m dos seu~
linll!'ild o~ cnllegas rp!U sul scJ·evcmm o pt·ojecto,
informe o Senado n. ustn J'<"Sp~;ito: si :Linda t\
pns~iYel ti e! i hern,r sobro n nssumpto ou si olle
estit Jll'OI"Cili<lo pdn vot;H;~o cl11 Ca.ma.J•n. dos
Si's. Depu tnrln,; .

canti requer r1ue o pa.r·ec~t·sclbJ•n o Jll'ojcd.o rel:Ltivo a. amnistia. no' J•evollmo.~ elo Mntto
Grosso seja disven,;ado tlo i!l1pl'essiio cm avulso
.Pil.l'll ser •lu.do p:LJ'tL \L ordem dn dltL da scssüo
du. man hfi com o projecto tt q nc se r.·crer·c.
O Sr·. V ü·.:.:·ilio Da.mul"liO tli:1 que
. Cousu!tatlo, o Scn:.rtlo concede C[IW o lll'O·
Jellznwnl:e
no caso vc!'tento lm equivoco cl:c
1ecto se.1n. dntlo pttt'a n nr·dem dn ditr. do
)JtLrte do honrado scnn.doJ• que aen.ba tle lir.llar.
lllllttll hii.,
O pro,jecto npresentndo pelo omtlot• e mais
quntro collegas não é a. t'OPI'Oducçi10 do pl'oOllDE~I nn DIA
jccto rJ uc c11lii 11 rm Cnma.r<t elos Deputados;
d ivn!'~e <lc•lle subsltl.ltchtlmcnte. iM.i• tle
accortlo com o honrado senndnJ• e!Jl que matrJ·
Votrt-l'le, flm ;~·~ •list:t1~....:i1n. e ,J t·r.gnitullo rin J'<~ieit.nda om tlllltL dns c·umnt·a~. e ii e~l;c• o
art. I" do pJ•qjeci.O do SL•natlo, u. :22, de espírito da ConstiLuk·ii.o, não dcvu ser sniJ·
SD:~. nllloJ'isnJHlo " govoJ•no n emíttiJ' até mcttitla 1t tlobJ.t.o nn. mesnm sessüu, eml!u!•u.
OO.l'OO:OOOs cm npoliccs de :lOO$ u. I :OOOs, nu. outl'tt camaru,

.I,.
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O omdor cxplicrL o modo pot' que entencle
esse artigo dtt Constituição, e recm•d;t o que
occorrcu c0m a. lei l'elativa ri eornpulsot•ia.
O orador Ihz longas considcraçües sobre o
assum:pto c relere o que occorrcu com os peticionarws.
Diz que, quando thmm estes cid~ultlos aposentarlos, elaborava-se <t reforma das fiwnldades de medicina, peln. qntLl forn.m mnit.o
elevadoR os vencimento~. <.te sot"tc rp1e n. totlllidndc tios vencimontos percebidos então por
esses cidarlãos Cfjllil'nlc ;t que l!Qje teem ape·
nas como wdenu.rlo os rtuc servem os car~os.
Si esse:; cidadãos tivessem cout.inuudo tt l'unecimmr mais alguns meze.', tinham direito aos
vencimentos das novas t.abellas : l'om.m,
porem. n.posentados, pn.m logo depois eleval'·SC
;L n.ntigu. t.aballn., nomeando-se outr·os aposentados, não s6 sem o terem p tlido, mas contm
tt vontade.
O substitutivo da Camam que não lbi
ttpprovado diziu.-com todos os vencimentos,
conibrme <t tabelht vigente. Nu.tumlmentc
por isto n. Cn.mara, attendcndo n. que empregados fJUe nii.o tinl1um continuado ;t nmccioJJa,r não devin.m ser tLposentados pela tn.lu~lht
correspondente ao tempo de .t;tf'uncr;üo. resolveu JlLzer c:tl1ir o substitutivo.
Attendendo, porem, n.o gr·andc numero de
a.nnos de serviço, ao procedimento rxempln.r
desses cidn.dtlos, ao modo por que se. desempenltn.ratn sempl'e desse ~eJ·vi~o. tw lltcto do
terem sido aposentado.; contrn. tL sun. vontade
e sem o pedirem, o orador, para quem isso é
cn.so de consciencia, como professor dn. Faculdade ele Medicina. ria. Bn.hia, entemleu quo
devia u.prescnln.r o prQjecto q uo se rli~euto:
mas, J•espeitnndo n r~cr·npulo consticncional,
lt,l-n r•at!icl11Ulent:, llifl'orrntt• do ]Jt'illleit·n.
:'ío seu pr'".iecto n. n.pos~nt:vloria. eon1 todo o
l'encimento riu. T.a.liellit cnt.iiu Yig·ontr. cur··
1·esponde no si llJ pios nr•dtlllõldll d:t. üiJil'll;r,
aetnn.J .
O ~r. AlllOl'ico
~it!Pnle, o i ilustre or·a.dor·

Lobo-Sr. pr·u-

que ;tca.IJa tlc sent.ttr-se disse-nos quo pot· rsct•upulos Jilrnmlttl'it seu pt•ojedo r.liilet·cnt.Pnwnt.e rio fj!W l:n.!Ji 11
mt Ca.mam tios St·s Deputados. Ponsaudo tle
modo opposto :t S. Ex., o tendo assimjit mo
pt·onunchrdo rlest1t t.riblllm por· occa.sião 1!õl
di;;c·ussão rln relbl'lnn. compul;;o!'ht.. Vl\nho,
com a. tlel'irlu. venin, impng-nar aqunlles escrupuloso t.li7.et· quo si'io inl'trnuatlo.~.
Na sess;1o de hontmn, jú. u.l!ll'lllOU o illnstre
seundot· pelo Pnmuit fjlll', rejeit.atl;t nn. Cama.rn. rln~ Deputar los lllllu proposl:L do lPi, nüo
podio. el!H. se1• nqui r•eJJOI'atla n:r. mesm;L
~es~ão, ..
n Sn.. I:nALDI~>o nn A~rAJ:AL-X:io, ~enllot•,
11iinrlissP isso: disse quo u.o monos u. ouü•:.t ctt·
111111'<1. nií.o potloriu. rrmovtl.l' :r. tliscussii.o.
:OP

~

Ç,

111

1892

IA Oquo•tfto
Stt.
Lono-DU. mt me.>ma
tomou gravidade em vtsta da opt·
A~mnrco

cous~.

nião emitl.idn.por tLmbos os illustrados .senadores, c como entenc)tL q u~ esse 1~are9er e PI'?·
t'nnllament'l sulivct·stvo e illCO!lstd;ucwnal, ets
o motivo por que venho oppur o meu protl'Sto.
Prescreve :r. Con;;tituil;iio que o Congresso
Nacional se componha tle Liuu.s camn.rns separnd;ts, que nunc;t tl'abn.l!Jem conjunctamontc. t\ ~n.[\'n, n. a.ut.onorniõt 011 n. inicin.tivu. de
cudn. mn11. de!ln.s. d:t ur.lo-lltes compctcncin. comllllli<tti v11.
·Ist.o posto, admitt.illa. n regrn. de que uma
c;Lm;tm, lllL mesmn. s2ssiio, não possa deliberar
sobre um prQjec~o rej~itn.do por o.utrn. camtLl'õt, scg·ue-se que de tacto fica ttboltd:t n se-:pam~•ão dos dons ramos do Congresso~ e ate
a. exist.encia. t!c· um delles,porque um so ramo
dit;t tt lei.
O SR. Amsrrogs Lono-Nfto e logico.
O Sn. AJmttJco I.ono-PorrjUC 'I
O ~R AHIS'riDI~S Lona-Inverta. n. proposir;ão, que n outm camartt ftca n.nnullachL.
o Sr:. AJmmco Louo-Ni'io fica, apenn.s se
submccte de no1·o tt pl'opost.n. it sua tlelibem(·ão, c dht pridc reconsi~emr o voto tLil·
tcrim·.
Quando ns circumstancias politicas vn.riam
de momento n molrwnto, c r·econlter.endo-se o
"t'tLO de csdarecimento que tr·nz n. discussão,
ni'w se púde conceber como ó que um:L só cn.IJl<tr'[l, at'l'O"'tJC·Se o dom de umn. infallibilitludo ttnnual o respomht inllcxivelmente n. ou·
tt•a. rui iustm• rio p:tpa.-non possw1ms!
Tr!ll<io a Constit.nir;ãn csi;ahclecido, pois, um
COJJ!;l'O>~O CO!U]JO~f.o ue t!UUS CttiJl:t.rn.S ~epn.
l':tt!:t.S, t'• c!n.t·o que mln rJI!l'.l' que nmn. n.nnullo
:L c·Uit·n. 1111 que ~e impossibi.lite n. dcc!'etaçüo
tle umu. lei. em conscqucnci;L t.lo ;teta singulu.r
t! isnlnrln tlo ~cnarlo ou dtt Cn.nml'tt; portanto,
n. J•t;jr•ir:iio de um pt:oJ~cto, J\:!ih~ pm: urn sú
l'n.mo dtl Congresso. nao nnportn. zpsu facto rcjei~'iio do outro t';lmo, oa do Congrceso.
O i'lt. \'HWJJ.IO D.\MA~ro tlir. um ap;wte.
O Sct. Mmmco Lonn-0 :wt•. 40 cln. Constitui~üo que cit;t V. Ex., reli,r~-se ú. rejei~ão
detlnitirn., ou em sr•fnllldu g-r;to, de um proje"to nccei to n.n tos cm u 11111 c:tmar·n.; tanto as·
'sim e, quo eqnipm•tt·rL ús leis não sancciollttthts.
l t'llllJI'lt-so o Scwtdo lln. eerclJrinn. intcrJll'Ct;rç~o dtllht pelo Sr, Lucen:t r:m l'claçüo ús
L.•is :t que 11 nw.r~chnl Deodoyo unpoz o 'llcto;
pois l.~em, Yingou ti tltlr~spmtn. a. ret•dade,_ c
estn. ui~rutl]Jill'õt as lets l't',lütl:tthts, ou nao
s:tlwcionitdas deflni t.i 1'11 meu to.
Si pt·occdosse n. opiniiio do i!ln8tt·adl~ senador
peln. Hu.lritt, V. Ex., St•, prcstdonte, nrto lJOlie•

·•.
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ria. ter dado para ordem do lia prf1iectos regeitttdos ncs:;t ca~a. e depois tHJU.i cnviuclos
pela. CamttJ'n dos Srs. Deputados, o dn rclul'Jn:t
compulsaria., pm· I'XPlllplo.
Domai~. si n me,;a do Senado devesse icr em
vist:t o qne se passn quotidianamente na ontrn camnra, o limit:u· nossa acçii.o sc.lJrc os
assumptos que J' ,icdassem os Srs. tleputaclos,
a consPqueJH:itt sol'inquo quem di!'Ígil'ia nossos
tJ·al•alho~ e1·tt a. mestt du Camam. dos Depu·
tactos: noss1 presidcncin. csta.ria lú, e até :1
orclem do tli:t nos viria. cio Jú..
Mas como conhrem·ia.mos ns rlecis•ics cxtmnhas, scjalllllOsiLivns, sejam negatims?
Creio que :t outm cn.maJ•:t sli nos commu·
nictt os projectos rle lei que,nlli inicin.dos, ou·
toem seu assentimento.
A opinifl.o d11s nol•t·cs senadores pela Btthitt
o pelo Pamn1't tormt as primeims clecist•es ne·
gntivas ele umn camam ol.ll'igatoritts p:U'a ou·
trn: c como pótlc set· que a l'f>la~'iin de
lllnn. c:;.maJ':t obrigue a, outrn. constitucionnl·
mente?
UM Sn. SEI\'ADnR-Priclo oh!'igar:t amhns.
O Sn. A~IERJcn Lono-A •locisiio nognti\·a,
dnrantc a ~es~ii.o, sú ohr·Jga a. n.mhnB, quando
ttml•as sfi.o ouvirla.s, c diz umn-sim, c outt·tt
-não.
O Srr. Ams1'ljES.Lnno-V. Ex. cst:'L !itzl•nclo
um g'l'lLJJcle ma.! ao paiz.
O Srt A~mmco Lono-Como? Dando a vrr·
dadeim intel'pretlu;ão dtt Constituir;ão r· n.fllr·
ma.ntlo qne, em Slllllllltt,. niio uJ'l'jeitnda um:t
pmpost:t antes de accmttt pot· wun. cnma.m e
ames rle nova: •liscu>sfio n:t canmm que pot•
vcntm•tt tL lm,Jn. despreznr.Jo em pt·inwic·n 1-n·ito?
O SR. ARIS1'UJE;; Louo-Seria.m discussiíes
inuteis.
O Srt. A~mtltco Lono-A Cnnstitui~iio nilo
institliC inutilidades IJIIlllHlo qnet· a colloi>om,ito conjnnel.n. dn. C:tnun·n. e tlu Senado, c que
cm conscquencia. uào se l!llltilc ;1. acç,ií.n de
llCJtlt~llll delles por meio de actu singulnl' de
o

Concluo, Jinalmentc, lembrttndo que avo·
taç,i'io de Ullllt cnmam nilo obriga :t outra c
que nfio viol:unos o regimento do Senado, ttd·
mittindo it discu>SttO qunesquer projectos elesprcs:Hlos por nós, mas acceitos pcltt Cumnra
'tios Deputa, los, na mcsm:t sessiio,porque dest11
arte n:io coniJecemos clclles por iniciatim de
qu:tlquer dos memlJros elo Senado, si não por
proposta. th outm camm•a, que imperativamoul.c dcremo;; a.pprovar .ou J·e,ieitar, lllt
ti'trma dos <trts. 3i e :~o da Constituição. Creio
ter deli:mdido :t nutonomi:t do Senado e a ver·
dado do systemn., expondo uma interpretação
que reputo incontesttwel e universal.
Encena-se tt rliscussilo sem mais clebato.

O Sr. Pre~idente- Antes de snb·
metter i>. votação o projecto, corre-me o dever
de expor ao Semulo resumidamente o procedi·
nwnto que ti ve em rulaçiio niio se\ n. este pro·
jccto, como ao cle n. 22 do Senado, sobre auxílios ás industrias. em lace do preceito cJnsti·
tuci111Htl e reg-imenütL qnc estatue que um
pt•ojecto rejeitado não pôcle ser reproduzido na
mosmn. sessiio lel(ishttivn.
Por occasiilo dn disi'IJssiio elo projecto n. 22,
de ttll!'ilios . ils inclustriB.s, · j1t se levttntou :•
qnesta o reg cmen t:tl por parte de nlguns om·
dores qnc combateram aquello projecto.
Actun.lmento,rm relação a este suscitou-se tt
mcsnm duvid:t, e o Senado ouviu as divcrgen·
cias que lm entro os oradot·es c1ue se occupamm com o incidente, sendo que o ultimo delles entende que o projecto J'cjcitaclo por umu.
da;: c:umwn.s, púclc ser rept·ocluzido, mt mesma.
:-;c:;são lcg·i:-:la. tivn,, n:t outra. CtU11tLr~1, n.llega.udo
que cllas runccionam sep:l.l'adnmente, c que
uma não ~n.hc o que >C pass:c nu. omra..
A Constitui~üo estalJelrce no :wt. 40 que os
pt·ojedos l't\icitaolos nii.o podem >m· ·repr·otluzidos na me~mn. se~sfi.o legi~lativa. Pela. opini:io 1!0 ultimo orador que sa occupou com
"~tn incidente. c ó isto pl·incip:tlmento que me
ol1riga ~~ cxta explica','ilo. tt rejei~fto ele um
lllll so.
p1·ojecto por mn:t das cttnl:u·Hs niio impede 11
,Dcsprcsn.dn. 11111n. voz rt tmlq uer proposttt, imciaÇ'iio ou n. J'cprocluc,,flo desse projecto l1lt
]lodo. ell:t, mellJOI' c;;tll!ln.tla, tr·iumplmr no din. outra. c:l.lll<trn., porque cllas l'tlnccionam scpttscgumtc; rtuant;as vezes niio \'01110$ aqui illns· ruo.hunentr•, não sJriJendo unm o que ~c passa
tt'l'S sen:Lilo, e.~ lllUrlnr ~eu roto no interv.dlo ua Olll,l'a,
·
de llllll\ pn1·a ontl'n tlh,ens,:io? 11 si isto ~e d:'t
J>;LI'CCC·IIW (jll:! OSÜl, npini:tO CXtt•cnHI, llÜO
cm consequunei:t de di-eJJBsúes da JI!CSI!Itt cu· púrie SOl' lll'CCitn. C l'!llf]U<LiltO eU OúCUjlll.l.' I'SGC
ma.J·n., _pot·qm, 11~11 xu rlnr:'i. JlOl' l'll'eito olnx Jogn.t· wio a lit•guit•.•i.
dll<CUSSIIL'S de Otnl'lt 1
Em liYJlOtlte.<o alguma, pe!n. Constitui•:<i.o
\~(~,i:1. V l~x ,SP. pt't!:-:itlotJro, CjtJO poi:L 1ncsmn. (pondo do pm•te o regimouto dns duns l!lUllal'llr.UO ]IUI' C[UO U:io :'1! p:•J'lllilt.IJ l'lll llllllL Si'SSitO l'n.s) tWilillllll Pl'll.i<•etu pc'11ie Rf't' J•o,iritnrlo pt![a~·
a~'L\Ill,lV~I~;.iTn d1• llllla propt18ta. III'! la

lt•i

J•ejcitadn., dwts cnsas do Cong·J•esso . .A

liiJlil,

IH.•.Ii:l. :O:illlt:eio-

)JI'l'~C:l'Íjll,':iU

n.pjllicu.~.~:io

da

LIIISI.it.ueillll:l.i. 11. C~llt ilj')IOt.ite8C U,
nada.
poJ·t:r.JJI:o, ilnpo~,;iYel, put·qm• :1. Cult~titni('fio
Esl;n ideuLidndn Jll'OI'n :'L el'iolc•ut,in a fJllll ur· IJaO adluil.te a lt~·potlJeSL',
tkll! 1JI, Jl<·g'lll;;':i> SI! I'Uil'l'U O I,UXI,O L'l.lllôtil.ll·
A Cuu::;UI.ui'~~ii.u. JU:tlltlaudo qtw a~ ctLmarw.::
cinn:J.i.
J'UllCL'ÍUIIC!Jil Sl'J.l<LI'acialllC!Jll;e, t\Ul.el'.lllill11 I[ llü Oô
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projectos approvados em uma tlellas sejam trLllclO clo.mesmo assumpto,-rLuxilios as indusrefficttidos :'L outra, mas niio determina que trias,- cliverg·i:tm entrctttnto qunnto aos
o projecto r~jeiludo por uma da.s c:Ln~n.ra~ meios,- qunnto ao processo cmpreg-:tdo,-enseja enviado iL outr·:1 por ser submettJdo a tencli que de1·in. submettr.r iL tleliberar;úo elo
discussão e votnçiio; portanto, parece claro Senado o prqjccto rLqui iniciado.
qúe . o prec.eito constitucional. (~O _m:t. -10 é Ao Senado limtm ttpresentados clous pro·
n.ppl1cavel tL hypothcse da t·i~JCiç,ao de pro· jcctos sobre o mesmo assumpto, um da com· .
jectos só por uma dus camaras. vistu que esst1 mis;;ITo de Jlnan~rLs e outro rlo Sr. senador pelo
rojeiçü.o impossibilita. n. n.ppt·ovn.ção pelo Con- Pia.uhy, p1•ojcctos que tra.mvam do mesmo as·
gresso, isto é. pelas duns cnmn1·as.
surnpto, mas empreg:wdo meios bem diile·
E o Jacto torna-se saliente !lgumn do 7 so rf'ntes um do outro. Porta.nto, desde que h:t
esta lJyputhese: O projecto approvudo por cli!l'erenç:ts nos processos cstabeleddos nos
uma. das camaras levado para iL outt•a póde projectos, co1úo d.izer-se que o prqjecto A..e
ser in totum rejeitado.
renomr;ão elo proJe9to B ? Desde quc ha. , cltlQuem Jbi que delillerou ?
lenças, embora uccrclentues, ele um proJecto
Foi o Congresso todo?
para o11tro, me parece que o Jlteto de ter
Niio. Uma das carnams disse sim. outra sido rejeitatln um projecto por um:1 dlls
disse nao.
canuwn.S niT.o imperlc de se inicittr outro proO que é que prevalece?
jecto solwe o mesmo assumpto, quer ll<L caE' o mio. é tL rejeiçiio de umn da~ cnmnras. 'm:wa que o rejeitou, quet· m1 OLltrtt cuque impede a rc.novuçüo desse projecto. na mara.
·
mesma. sessuo, em qtmlquer das cnsns do Foi o que se deu quanto a~ project~ de
Congresso.
auxilio ús industrins c em relaçao no pr'OJCcto
Pa.rece-me, portrLnto. que o projecto rrjei- cuja discussão acabo de encerrar.
tado por uma das crLmrLrttS n[s póde set· reproduzido em qualquer chts duns crLsns do O Sr. senador pcltt Dai tia expoz llO Senado
Congresso, sob pen:1 de violar·-~.~ n. exprcsstt n dilferenç,:1 qne h1 deste pr[\jecto p;wa ql!<tlquer
elos clous rejeitados peln. Cnnut.ra O pru,ne1r_9.
disposiçiio ela Constituiçiio. (ilJl•·iado.,.)
· Niio me parece muito certo o dizer-se, c es- inlbrmou S. Ex. c consta da pul,lrcaç,ao
pecialmente hoje, que vivemos sob um regi· offieinl •los tra!Ja!hos. clechLrrLm sem elleito n
rnen que exclue todas as t!cr;ües, fjtte uma ca- <Lposentaclnri:t dad;t a ~l~us funcciomtrio~,
mara não pude SrLber o que se p:tssn. naoutr·a. l'eintc"'l'llndo-os no excrcrcw ti<J SPUS crLrgos.
~uiJ~titutivo <t esse projecto determinavrL
A public:1ção officiul dos trab:tlltos das dtms o
que
se considerasse as aposentaelor·ias com tocamaras do Congresso tem por fim intbrrnar
dos
os
vencimentos pehL tabel1:1 actual; o proo publicá, 11 nação e portanto as propritts
jecto
solJre
o quul o Senado v: te pr·ol~rn• o .seu
camaras do que uma e outrtt titzem.
voto
mancltl
que essas aposentatloruts se,Jam
Conseguintemente, cad;t um:L dns camums
tbitus
com
to,los
os vencimentos da tahc,llo.
tem, officialmente, meios ele vcr·illcrLr o que
vin·ente
ao
tempo
cm que as aposentaclorms
se passa na outra..
tbrttm
tlccr·etml:ts.
Eis aqui :1 dill'orençu entro
O projecto rejeitado em uma das crLnuu•n.s
este
c
os
projectos
r·e,jeitados
pela q11mu:·a.
nüo pMe ser reproduzido na mesma. se,são,
P:Lrece-me,
pois,
q
uc
o
Sen;ctlo,
dtscu~t~ldo, e
em qmtlquer chts camar:ts,-sem violaç,ãn do
dcitLemndo
•olit·c
os
pt•ojcctos
ele
aux1ho as
art. 40 dn Constituir;iio.
iJl(JIIstt·ias,
como
snbl'e
c;stt•,
niw
inl'I'ing·iu
o
A hypotlrese ele rejeiç•iio por mnbas as ~a
preceito
con.;tituci.o~tttl:
_
.
maras do mesmo pr·ojecto e legalmente rm- Niio submettcret :1 d1scuss:to pro,1ectos perpossi vel.
lbitamento identicos tL outros rc,ieitmlo~ pelo
Mas, as hypotlwses de que o Senado se oc- Seu
.elo ou peht Cnmnm nn. mcsmtl ses.sao lecupou nus ses,ües do hontem o do !tojo não g-isl:tti
m ; mas, qtmnclo li ou ~er drHerenças
incidem nrL prohibi~ão tlo preceito const;itu- 'entr'e os
pl'qjectos, cmliom <ICCident:ws, qu:tn~lo
cional.
não
tbrem
tn. repl'Oduc•;ito ou renovur;a\1
Qtmnto ao projecto de mn:ilio as inrlus!;!'in.s, de outros Ju.pct·l'ei
r'tljeit:Hio.:;,
os sub!nel.tcru.
tive occ<tsi[o de dizer no Senado que tinlm . !iseus:;fto pn.r·a que ao nws:1.
~enatlo tloltbere a
1 1
deixado de o incluir rm urdem elo dia. pnr·r1uc,
nessn. occasii'Lo, outro prcjecto semellmnte ~e t•cspeito, cumo eute11tler aeertatlo.
Vota-SO,Cll1 }11 discus~fio,e Ü appl,'OYtttlO, pa~a
debrLtilL tm outt·;t canutm do Congr·esso, o evrüwrL assim o contlicto pos,ivel de delihcr·a- pn.~sut· :\. :2· díscus~:To, itttln ante~ :I.. c?tnlnJ~s:~.o
~'lies contt·arias.
dn Jlna.nr;as, o J.ll'O,]eet.o 11. :!7, du JHfl.!, :LIII.Ot 11\'Ias desde quu vi pelo 1Jia1•/u do Crnl(/l'ns:w ~n.nd'J O g'II\'L•/'IIU :1, IIHLIIdH.i' l'P/i)l'llltLJ' O.~ e:LL:uln~
qual tiniHL sido :1 sm·to do pt•ojccto dn. C:tnr:u·n., 1'0 li~l'üll tl•S Ú~ :\.jlO:O:t\11 tadnt•.ia .. ; tlt l l!X·:O:CL:l'üttl.t:IO 1la
e te11do Vel•itleiulu que e"''S .[lo"tl,j.·etus, eum- l•'aerddade dt• ~lt•tl!eitm da. Jl,Litin., 1J1·. CiiiCIJHito
f[lllLIItO SCIJlelimnl;e.l e ris:LIIliLI u JlWSIIlll /1111. l'intu t1:1. ~il r:t o "" ex suu-suct•et.n.t'•" t!n. mes111io nm.m ontt·etttnto itlcnlkos, vistv que, tr·a.- llllt. liwuld:u[e,IJI'. Tltu111az tio Aquiuo Oa~pat·.
1
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DO SEN.I.DO

Segue-se em 2' cliscussi'to o art. I' do projecto cio Senclc1o, n. 28, de 189:2, amoris"lltlo o
governo a, conccrlel' :10:, cícLulão", DI'. O,c:1,['
Nerval cle Gouvpa e Carlos de Castro ~'ach2co
a creação de um banco, que se d2nominiuá
Banco Emissor cio Brazl!. meclea,nte as bases
que estabelecem.

o Sr. Uhaldino {lo -,\..n1aralCreio, SI'. presidente, que não fhzia parte elo
Senaclo quando este proje~-to foi sulJ1l1ctt.iclo :'t
1:\ discussão, c por isso me será permit' iclo
a;l"enturar algumas observac:ues, que tal vez
ti vessem mais calJimento na Já discussão.
O SR. PRESIDEXTE-Informo ao n01)['e senD.·
dorque o pl'ojecto não ten' I' discussão. Os
cidadãos a fluem se rdere o pl'njecto ]J1'OpUzeram crear um I'anco em tertas condições;
sua proposta foi á commissão de finanças, que,
dando parecer, concluiu propondo a nomeação
de uma commissão especial para formulai'
um projecto, de accorllo com as bases da, pro·
posta, si julgasse·as acceiüt'H'is. A commissão
foi nomeada e olferecell o projecto, Cjue por
isso entrou logo em 2' discussão.
O SR. UBALDIé'iO DO A:\1ArtAL - V. Ex. ü,m
toda a razão; eu deyü, ~'er mais cauteloso e
lembrar·me de que, pelo regimento, o projecto
ela commissão entrava logo em 2' dis~ussão.
Portanto, estou perfeitamente lli' ordem,
porc[ue é esti'c a llnica, o~casiilo flue t2n\~0 de
fazer as minhas observaç' es.
O SR. PRESlDEXTE-Em I'elação ao art. l°,
V. Ex. póde discl1tit· toelo o ]Jl'oj,'cto.
O SR. URALDlXO DO A~L\R,\L-COmeçarei por
tratar (lo que clJamal'ei formillidalles ex·
ternas.
O projecto. como o Senarlo tel'á ,-isto. ('~ 1',)1'mubdo por uma commissão especial. rompos',\
1[10 cinco mem1Jro~: o ~';r Elyseu ?I[nrtin, <.:om:)
I'elator, os Sr,,; ,L CanJcnrití E' Coelho e Cam·
pos com r2.-tricc:ões. e os SI". n..angel PeSÜll1i~
e Joaquim Murtinho vencidos, Assim. si nos
guiassemos pelos precedentes do antigo Se·
nado, não h:1Via parecer, visto que se exigia
maioria para que uma matel'ia qualquer fosse
dacla á rliscl1ssão. Om, aqui não ha tm,ioria ;
dous dos honrarlos senarlores rejeitam ia tiltllJlI.
O projecto; ,los tl'es que l'est:un. ,lolk: fazem
restric<;r'íes, isto Ó, não appl'ovam pelo menos
alguns rIos artigos ,lo pl'ojecto, e. ain,h que
as l'estricç3e;; ele amhos niIo cnlllcidam s,,1Jl'e
os mesmos artigos, não lJa maioria.
Assim, p<11'ece·me que eSS3 j)1'ojecl.o vem
muito doente pam a ca~:t. f]llHSi 1"3jeitado; L',
enlf[lmnto os illllstres collegas não nos explicarem a opel'ar:J.o ar'ithmetica ou algebrica
pela qual conseguiram f"zel' maioria, eu, que
,tliás não sou competente em materias financeiras, me occuparei apenas de algumas ques-

tões secL1nllal'ia~. estudarei pehc rama o
pI'ojecto.
Quant.o ás ,\ttdlm;cu?s, t:"nllO <'arte rlnyicln"
O éll't I' ,liz (l,;):
«Art. 1.0 O Poder Execllti"o ti a~aol'isado a
cI,nccc1e,- (lOS cor/ml'IO, DI'. O~car' lVerval de
(;ouvÍ;a e Cal':os de GI8tro P,lc(,eco a cl'eaçaO
de Hm Danc', cllw se elenomina,rá « Banco
El1lissol' do Bmzil » e será orgiênisaelo segundo
o plano exposto nos a,rtigos su bsequentes da
presenta lei. respeitarlits as disposições elo di·
reito COl1lmUIll ils sociedades anonymas que
nilü lile forem con;coarias,»
O Congl'es,;o alltorisa o Poder Executivo a
conceller: êl, illguem " cr~ação ele um banco ele
emissão.
Não sei si ;sto está ele accorclo com a Con·
stituição.
Nesta vejo que é ela competencia da
União a instituição ele bancos emissores. e nas
(L,ttrilJuições elo Congresso vejo - crear bancos
de emissão. P,lr8Cô asssm que o Congresso
deve elirectal1lenb crear estes bancos; mas
IPlo projecto o r'ou::resso não vai crear, au·
t.ol'is,t o Poder Executivo, ainda não a crear,
mas a fazer concessão a dous cidadãos para.
Cl'earem um banco de emissão. Talvez em
fl1nclo s~'ja a mesma cousa; mas pelo menos a.
fOrma se me afiigul'[t incor, ecte')"
Outro ponto sobre o qual não posso deixar
lle pedir explicai} JCS ;1. commissão: esta concessão deye s 'I' por preceito le áslati'1'0 feita
a duas pessoas detel'lllinaelamente; mas, si se
entenller q lle é. o Poelel' Execnti'1'0 quem deve
tmtar da creaç:io de bancos emissores, embora
em virtude de delegaç:io legislativa, parece
C[ ne era ao Podei' Executivo que deveria ficar
" csc'ol ha das pessoas a q nem (h~s'e esta in·
cumbencia. Si é porque estes cidadãos reque·
l'et'al11 a concessão, seremos olJrigado:s a entral'
em lima apreciação 11 m t.a,nto pessoal. ql1l'
:'Cliás ni"lO c;:t mais propl'icl, da noss~s Cuncções.
O SR. ELYSEL: MArtTIXS- Por isso é que a
commissfto cLeixou liberrlacle ao Poder Execu·
tl '1'0 para deliberar.
O SR. UBALDL\'O DO A:II.\.RAL- Porém mano
elou que désse a duas p~ssoas determinaelas.
O SR. ELYSEL: MARTINs-Sim, porque uilo
podia expropl'iM mn,l, i:leia alheia.
O Srt, UBALDE\'O no AMARAL - Portanto, i,
commissilo !'ormoujuizo <1 este, respeito ou en·
t?llrleu q lle estes cilbdãos, Pl1l' terem tido a.
iniciativa. adquiriram rlil'eito de prio\'jdalle;
on enteneleu que eré1.m pessoas de capacidade
demonstrada e cxcepcionall'ara funcl:ões ElO
importantes, como estas q lle lhes s[o commettidas.
Ora, é yel'él:lde que ainela recentemente vi
despacho sobre uma pretençilo, que quasi toro
non-se rea1idade, de um cidadão que tinha
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in-Dantado um meio de levnnt:tr Hwilmrentc rnlog·in.. E em relação :LO outro, 11 intbrmar:iio
dinheiro pn.m constrncçiiu rle eomp:tnhin~ e quu posso oncontt•at•, como todos podem enliitncos: .iulgnva-se no caso dos inventn!'cs. "nntmr n~ .1/.nwnach, c que é 2' escriptm•ario
Ha mesmo umas concessões, om materin. li e do nrn banco.
Iotel'ias, que se u.pproximam muil;o disto.
Ot·a. ~i t:tes qualidades niín uxe!nem a possiMas eu supponho que o 8enallo não JlOrlerà hilithule de que estas pessoas s:•jam not:weis
rigoros:tmente, em bom direito, dizer que es- tln:tnceiros. hahillissimos banqueh·os, que tetes cidadão,; fizemrn alguma tlescobe!'tu., c qtie nham especi:Liirlnrlc mt nmt.eri:t, e11 e que nilo
emittir pttpel-moed:t ~qjn. Mlllillo que ren.l· eston bem inliwmado a este re~peito, e si o
mente nos parlemos elmrnn.t• umn invenr,,ü.o. Srnarlo entende q1w nós é ~ue devemos Jazer
Elle~ niio procedem propri:tmont.c pelo dh·eito estas cnncessries dit•cctamentc n. pesso:ts. estou
do inventar c, ~i o tinssem. não vit•inm soli· obrigado tL p2dir· o>clarecimcmtos, as provas
citar, porque <L matet·in estã J•egulatht por lel: em que se :tssenttt a compstenci:t especial
o clireito dos inventores, dos decobridot·r.s, de~ses citlarl:io.,, que viio sub,;t.itnir os pro·
mesmo dos que melhoram iuvcnçGes. é tirar pr·ios podct•e;.; pulilic:os cmunn1 das m:Lis serias
patente, Jh.zet• reconhecer n. SlliL proprierlade de stms nttrilnti~ões, nnquella que n Constilimitadn..
t11ir;iio reserl'<m para n Uui:io, que nem qni•
:\tio sendo ns;:int. rJeYin. sr, et·Pr que 0 cu 11 . ~on.ce.dm• no.< estado~. c fJIIU wo vn.e conceclm·a
g-~·u~sotLt.tendirt a. pe>~ut~s rlc.. nnm eümrdend:t mrltv~tluo,;.' ...., .. .. . . .
, .. ,..
/irra. tio commum. I\rlt"'O loL'lL do uonnnum.j IJu,wtu dn llld1,, erle t,.t.!IMUlt,t nnpo1 t,J.llCt.1.
not·quo o Srmtdo vê qu~ estes dous eitladiios o prn•ueto.~Ho nem me :tliLlllo :L estud:Ll·o anvão substituir o pt·opt•io Estado, e todos os te~ tlo Oll\'ll' 11 p:tlii.Vl'it tlos m~·st~es; tenho rehancos emissore~ 1tte u.gor·a exisf.entes. São cew de entrar n:t stm apt~ectflçao. Causa-me
J'uner;ões nutgestaticas, como se costum:t dizer um tal :tssombt·o. concepçao cmq1!e ha,. por
em direito; os pr·oponentcs vão cunhar moe- ~'xempl~l. t~m :ll:trgoo ~~~ .~ne s~ l~tz «. Fwn:m
da.. viio d:11' cnrso Jbrçado ao seu pn.pel.
,t!II.ntrs..;tlo., por .tut~Cl!Mç.LO l1 fazer um.temts·
Ora, devo acreditlll' que os cicl:llliios con- sao de aOO.ono:OOO:)OOO. •
templados para esta n.ltissima. J'uncç~o ~ão Avw;-o;s Sns. St~xAnongs-Santo Deus !
muito dignos, probos e teem rnuit:ts quu.lida· o sn. GuAr.orxn 110 A~uRAr.-E' tl11 0 receio
tles boas; ma~ tudo quanto posso sa.her a. ~ue tenho de errar em nmteritt de t:tmanha
respeito delles, e é o ~ue const;L do .·t!Jrllllutc•h, gr:wida.rle, que espm·o dos ltonmdo;; colleg;~s.
r1ue li esta mttnhil poL' inlbt·mtu:ües, e o ~O· especialmente dos membros dn. commissiio,
guinte: que um delles e medico distinctis~i- que me expliquem si este eum dos casos elas
mo prolessor• de mineralogia ... ·
restricçlíes ou elos Yotos vencidos, ou si pudeO Sa. ELYSllU MARTINs-E' um do;; homens mm ehegm· ;L tLl:;:um a.ecordo, pelo menos,
mttis distincto deste paiz, acredite Y. Ex. ; pa.mlLlrmnremmaioria.
é uma illustPar;üo supePior e pouco Yulg:w. N;üurn.lmcute, pelo menos, os dons votos
um grande economis•.a. Po,;so aJflt·mal-o vencidos hão de se explicar •..
V. Ex.
0 SIL llAXlil~l. PJ"'l'ANA-PC\'0 a palavra.
O SR. UHAJ,nrNo vo A)IAILu,-N:io pon ILo a O Sr:. UBAWIXO no i\)!Alur,-Eiles l'l\ieitamenor duvid:t a est;e respeito. subcsrevo as t•am l.ot!o o projecto; tt~ r·estPicçries titmbem
informar,,ões do noht·e collegn.. c tlc•ll:ts niio prc- l'iL'tLlll rt luz; o púde bem se1' que st.i com istl)
cistwn., pois não tenho de n.pt•eciat· as qual i· nú:; cheguemos tt c~tc l'2Wltndo : que nii.o
dades deste cid1tcltio.
hom·e pnroce1•, nus tcr·mos :tnl;igmncnte exiO Sn. Er,Ystm M.\ltTJNs-Sim. mas aprovei· g-idos, istu o, com nta.iOL'ÍiL, c conseg-uinte·
to tt occasião pi1H1. render umn. ltornenu.gem trmwntc que niio lll1 nuttcritt partt delibera·
C}~ O.
llevilil1 :t esse distincto Ul't1Zileit·o.
Ern. o fJliP tiniln. :t dizm·, Sr. !ll'esiclcntc.
O SR. UliAI.IJJNO IJO AM.IttAr.-Auccitn tolln$ (j1fltito
lwm ; u111f!u {Jcm.)
as inlbrmuçües, qutH' emrelnr;fio tt esse not:wcl
professor, quet• l~lll relar,{io ao antro t'Cfjl!e·
rente ; mns,trntanrlo-se de ent.I'l'A'lLI' a n.lg-umn.s O ~n·. Rn.ng·o l 1Po~ ta n.n. diz qne
)mssoas umn J'uncç,ãu que compete tto Estado, tendo a~sig;nudo Yoncido o paroeor qno
uma J'unrção quP so cltamn. mng-csl.:tl.ic:t- tlc ncompanltnn o projecto f[lle se discute, pm•e·
cunltn.\' moed:t; t.J•aütntln·s<• rlo <•ntt·cgtw·lltes ein·Jitc mais regulrtr con.,t'l'Yn.I'·So silencioso
nw.iH o clir•eito dus bancos t•missorc:> n.té ngorn. ato que os hol11'ado.> colll'g'tts. ~uo o 1\Ssignn.·
existente~. pt•ncul':t.Yn. ~nbm· qnnl rrn. :L ertpa- rnm com rcstt•ieQIJo~. n.s explicn.ssem, porque tt
cidtule esJn'uiot o rwo(issioml. que indictw:t n~sig'll1Ltlll'n. do nmrlOt', com a. exp!icn.çao
u'to.; eirln.cli\us; dizin. e t•vpito l'lli t•ola~lío 11. rle \'f'ncido, indicam a. climinar;ii.o i11
umrltdJes l.uLlu qrmul.o sr..! : [,que r.'• Hllt me- /i,lliilc rlo Jll'O.il'eto, uutt•tdnulo quo ns rcski·
Llil'O muil:11 f'orwoitu:rLiu r• [!I'LJib~SCIL' do ntine· · •:C•r.·s podrria.m mu.ut;et• itJ:.:·u11s de sc.us pontos
1
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c mc~mo dctm·minnr emendas o tm•n;tl' o
mesmo projecto tnlvoz viayeJ no Sennrlo, o
filiO. no cntn.nto nií.o lhe rmrecin. hontem possível. eomo aintht hoje nfi.o lhe par~cc.
Deve lcmlmu ao Scnndo qno deBrln o começ•o.
pel:t cxposi•;iio do phtno banetwio. Ll orador
l't·:wcamentc condcmnou n syslonm lnmb,·ado,
tendo-o como pm·igoso, como ineonveniente e
condcmnado poln. scicncin. ceonomic:t o po!as
condir;líes espccin.lissim:ts dos Jln.izcs novos,
que toem levado :t dn.P umn. crrtu. importn.ncit1
cconomic:t ;'!, trwl':t. E~tt1s condi\•iícs n:io levn.m
o Senado n: accciüw pn.rn. hase de um lJanco de
emiss~o :1 tcrrn como lastro.
.lil.nmnilcston no Sonnrlo sua opinifi.o arespeito dos bancos de cmiBs~o. c jú <li~se. sem
competcncin, mas com todn. n. convio•,,tí.o. q ne
niio :wredit:L <'III lmnco.< des,n. lllLÜII'ez:L qno
não tenlmmumn ]Ja~c real 0111 ouro e cm operad:íes wmmercia.cs critorio~as, tle. ""'nr,ir•n. a.
co\rst.ituirem o m:üor· o mais solido retorço
on ln.str·o metnllieo, o n~.o :tCI'editn. em lJancos
sem olJJ'iguçüo de converter em especie seus
bilhetes ...
O Sn. Un.\r,Nl\o DE A~IAUAT, -Apoitvlc.
0 Sn. R.\NGF:f. PESTAl\.\ o que a emittirse papel lxuJCn.rio com o cm·so fm·çado, profero o papel cmittido pcln Estudo, que prtt•:t o
orador
tem m:1is grr.mn
tir1.
'
.
O Slt· UnAr.m;xo no A~rAJu.r. - Apoiado.
0 SR. RANGEL PES'J'Ai\'A - Po!'tanto, throric:unente cm doutrina nconomica., prefere os
lJrwcos emissores omittindo papel convm·sivel,
pnpel em contliçiír.s 1lc sm·em p:r.gns •·om torl:Ls
ns g-arnntias do 11ma. l}on ol'ga.nis:tc_,{io bancaria,
ao papel omittido pelo gorel'llo ...
O Sr:. ELnJw ii'!AI:Tt:\'s- E r(ucm nü.o prcll!'ii':'L ?
081:. RA:\'GEr, PB~TA:>A ... mn.s, mnt!rtdas as
COllcli(•ÜüS. li tt•l'·SO JllLjJCllii\IJCil.l'iO Í ilCOnYCl'Si·
vci,]Jnpel que cor·rc si mplnsmentc ]JeJn. gat•:Lntirt
que lhe dú. o gO\'CJ'llO, JiJI'(;nmlo :r. popula\•:io n
acccit.a.!-o, pi'eleru o papel emittitlo pelo estatio c continwr. a pon~tLJ' da, mesmn. nur.neira,
cstanclo cel'to de f!Uc é ao quo s:' tlovc chcgrtr.
0 Sr:. UHAf:Dii\'0 JJO AMAUAJ,-Apoiado.
O S1:. R,\l\GJ'L Pi•:sTA>"A- Pot·t:Lnto o JWqjoelo e torl:r~ essas comlJin:u;õt•s lmnertrias quctt

o

0 SR Er,YsBU MARTINS-Pc•.•O

11

jlttlavra,

0 Sa. RANGEr, PESTANA- Declu.rou-se, por

conscquuncin,desde logo,contm esse plano;mas
rcjeit:1ndo qualquer nessas cout!içõcs. entendia
q!Ío tnlvez o prQjecto modificado pudesse rto
menos atr-:wessn.r ate tun:t 3'' discussiio, porquc,de nltera\'ii.o em altemção, conforme qualquer systema de emendas, ou conforme ns
idi:ns contidas nns restricqões ilos seus dous
honrados collegas. si pudesse modificar prol'nndamente o p1·ojecto, julgado pelo orador
ínvi:wel no Sennclo.
São procedentes as rn.ziies :tpresentadas pelo
J1onrado senador pelo Pnmnú. quMto it fOrma
por que se apresentou o projecto. Ren.lmenLe
niio sabe como o Senado püde autorisar o govenw ti Cl'Ctll' 11111 lJ:Inco do emissão.
A creaç:í.o de b:uwos do emissiio, parn se
tornar nm:t ren.lidatlc, depenlle, depois do voto
do Congrr!sso d:rmlo-lhe or·ganisnç.iio, de uma.
comllinn.r;iio do Pcldm• Executivo, com homens
que tenham as condições prcúisus para encarPrgnr·se do estabelecimento de uma instituiçiio destn 01·dcm.
i\Jas o Senndo não póde assumir directu.mentc a respons:J.h.liúade de escolher pesso:1s
detcl'minndns para encarregarem-se desüt
'·ommissiio, quttndo o Poder Executivo pÓlle
rrconl1eccr que cllo.s não teem as condi~ües
pr:•cisas pnm tal incum bencia.
Por este lado, po!'tnnto, siio procedentes as
razões do Sr. senador poJo Pnran:l.
Qunnto ao l'undo do pro,jecto, condemm-o
porque julgo. impossível que sej:1 renlizado;
condrmna-o po1·que importtt altrmr complettlmentc o que existe, sem vantngem algumn
para a Ol'g'ttnisrtç•iio finnnceir:J. do paiz; condemna-o nilllla porque niio r1credítn nbsolutnmon te 1m sur~ cxequi hilidade.
Entende, por conseguinte, que, pelas considomçücs que acabn de fazer, tem dado :1s mzõcs do seu voto vencido. Si tiver necessidade
de tr•:tzcr pam estn tribuna os poucos conhecimeul:os que tem dnmateritt, volüw:i n occup:w :r. attenç:1o do St!llltdo. Si nuo, limitar-se'"" 11 votnr, c crê que o Senado procederit bem,
r·ecusantlo desde ,i:'L sou voto no projecto.
O 8r. ]Illy;;~eu
nunci:t um discurso.

Ma1•tin.;;~
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pro-

O Sr. Coelho e Cam.pos pr·o-

:inuLg-inn(,'ii.o, que os cil.lculos economlco.-:, qno a nuncio. um discurso.
jll':ll.ie:L dO COIIllllül'dO 1!0 bttrieOS püSS:LIIl llCIIIl·

sellmJ•. destorLIIl comp!Pl:LIIIülito dtt verdatlc O l>iõr. Ra1uix-o Barcollos pronunciu. um discurso.
~ei,•ntiticn., destoam comp/Pinllli·n/m.l:t oxpcl'iEncm·r:I·Se a discussiTo sem mais t!eb~to.
<lllcin. quo todo.< os povo~ l.l•nm cnsin:tdo.
N~.O j\Oili:r., j)Ol' C(lll'<!fJlll'liCi:l.. Ül\ll\01':1.\'-~(' o
Entl'ttm successlvamcnto em 2" üiscussiio,
OJ'n,drn• <'111 lon;.rn:-~ duv:q.!·nr.~·:l':-1 pat·n morliflen.t• :< qwrl oncert·a-se som dc~ate, os nrts. 2" li G"
a opi11i~u dnrJriullcs que .iulg·a\·a"' 1'1\tllisarolu o ultimo do pro,iecl;o,
vi:.r.Ycl. um banco or·gnu j,ndo sobro tt IJa~o tltL
lndo-so Jll'Occdor :'r. votnr;úo, ver•ifica-so nfi.o
torm pant lastr·o do omissão.
haver m:tis, no recinto, numm•o JogrLl do St's.
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senadores, pelo quo se /ilz a chamada dos que
compareceram it sessito, c deixam de responder os Srs. Elyseu Martins. .José Bernardo,
Olíveim Gttlvão, .Firmino dn. Silveira., Rostt
Junior, Ln.per, Saldanha Mnriulto, Paranhos,
Generoso Marques, Amaro C:wn.lcailti c Raulino Ho1•n;
NiLo havendo numero legal flctt adiatl:1 :1 I'O·
tação:
O Sr:. 3" SIWJ~ETARIO (servindo de ·2') lê e
me tt imprimir pttt':l cntmr ntt ordem rios tmbalhos o seguinte
PARECER N.

•

28

1!8-DJ~

1802

58" sessãn em 29 de iulhn de 1892

l'J•Ósiduncia do s,·, p,·wlcntc de Jlforacs
( Vicc-ptes iden te)
~:U!IDf.\1~10-Chnurn.dn.-LniluJ•n
·-l·~xpr-:nn:~I'B- Ohsur\'.'H,I•io~;,

r:nr·.'w
l'liJ

(1

(tl'•li~~ctr,

1ln

n

nppl•;lvnr.~íto

dn. nctil.

~r. pro:-;iUtmlo- J)jR-

d 1 :·•··· ,\til'H'n Cn.valc:nnU- Ortnr~~r

11:\- \'o'LrH::lu dn p_rojl~do 11, .~S n da {ll'nposir;Ü.o

n. 2:1-

He~pJerunnntn

fi,, Sr,..Totür Pn1lru o snn. vn-

tar,•;j.,,- \'.,L~rr.~;in 1h pt'olpns.h:ii•.' ll, '12 o ri•! rn•c,Jocto
. n. :..:IJ - ~;~ llit;r.I\S~in t\11 vr'I,\UdC'I 11, :!~~- D\~Cllrso:; o
l'tli{IW1:iuumL11 4!o ~~·. Al'i:-;•.irJe~ l.ob.~- Discursos r! os

:-:ii'"'· ·\lll:tl'u Cav:J.!r::·nti, A!•istirlo,.: L:Jh:-t o Virgilio
Un11msin- gncrw:•a,ncnLo d:~ chsenss:i.n o vatnr:iLo do
l'llqii•Jrituento -01·dwn rio diapnra ~Q do coa'l'ontc.

A com missão de justic,':1 e legis!tu,,ão, tendo
Ao meio diá COill]Jn.recem :3:3 S~s. senarlore~,
cm visttt o projecto de lei do St•nadu J•elat.i 1·o a, StLUCl'
de MOI':l.CS, .IOttll Pedm, Gtl
ao dir·eito - que tccm os ma.gistrn.rlo:i it peJ'- Goulu.rt,: Prlltlcntc
Antonio Baena., Tltomttz Cruz. Fmncepção de seus vencimentos lmstando-lile pam cisco Ma.clmdo. Soum Coelho, .Joaquim Snrisso mostr:1rem-se qnites com n. Fazend:1 Na.- mentu, Nina IW.~eir·o, Manuel Barata, Cuuha
cionn.I, rllmnto n.o nltimo Jogar cm que l!Oll· .Junior. Gnmensoro, Ct'tlz, .José Bernardo, Oli·
verem servido; e ex:1minando n emenda adi- ,·eiru. Gn.l vão, Amaro Cn.vn.lcanti. Firmino d:1
tiva que sobr·e tal prqjccto Ji.Ji vot11clo peltt Silveim, Messias rle Gusmão. Rosa .Junior,
Camara dos Srs. Deputados: entende que esstt Coelho e Cttmpos, Vir·gilio D:tmn~io, Domin.gos
emenda e aceeitavel, e que o projecto assim Vicento Mon teit·o de Bttl'l'OS, Bl'aZ Carnetro,
emendtldo deve ser recelJido.
Arist.idds Lobo, Su.lchnhtt Marinho, .Joaquim
· Saht das commissües, em 27 de juulto de Felicio, Joaquim de Souztt, Silnt Ct~nedo, Pa1892.- Gomensoro.- J. 8. Coelho e Campos. ranhos, .Ubaldino do Amat•u.I, Raulmo Hor11 e
Esgotadas as matarias da ordem do ditt, o Luiz Delflno.
.'
Sr. presidente design:1 para tt do ditt 28:
Abre-se tt sessão .
Vot:tção, em 2·• cl1scussão, do projecto do Senado, n. 28, de J892, autorisando o governo n. E' Jitltt, posttt em disct~~siio e ~em debttte
conceder aos cidttdãos Dt•. Oscar Net·val de approvntltt tt ttcta. tht sess:Lo u.nterwr.
Gouvett e Ctwlos de Castro Pacheco tt creaçfio Comp~rcccm tllmtnte o col'ret· d!t sessão
de umlJancoque se denomimtriLB •uco E111issor os cinco Srs. senadores: Lttper,Amer•tco Lobo.
t.lo B r•a;il, medeante tiS bases que estabelecem. Ra.ngel Pestana, Genem;o Mttrques e Esteves
Seguuda discussão da proposição da Camnm .Jnnior.
dos Deputados, n. 23. de 1802, autorisando o
n·ovet'no a ttiJriL• credito supplcmentar neccs- Deix:un tle comparecer por motivo justo
"'~ario ptu·a occorrm· as
. cI espezt~s com o paga.- os Sr.;. .Elysmt i\ltwtins, Ctttrutdtt, Almeida
mento do augmento de venctml'!ltos a que Bu.rreto, .João Ncim, Ttwnrc•1 Bttstos, ~~luardo
t:'cm direito os teleg'l·apltista.s de I", 2" c :3·• Wandenkoll•. Cttmpos Sttlle~. Aqmlmo do
classes da repnrtiçiio gerttl dos telegt•:tpltos ; Amara.! e Pinheit•o Guedes ; e :mm cnusa p:tr·
Discussão da pc·oposiçiio do. mc~mn C<tlllam, ticipadtt os S1·s. Thcodoroto So_uto •. Santos
n. 12, de 18\il, ttutol'isttndo o Presidente da Andmrle, Ramim Bttt•cell?s, Pml~ecro llltt·
Republica a relbrnmr o ex-capitiio do exercito clmdo, .Julio Frottt o Jmtqmm Murtmho.
Chrispim do Mello e Castro ;
o Sn. 1" SgcJtETAJUo dt'L conttt elo seguinte
Primcirn. discussiio do projecto rlo Senado,
n. 20 do 1802, autorisnndo o govot·uo a inEXPEDIENTE
domnisa.r o estado do Mnrtntltão da quillltin de
439:400$532, diJJ'ermwa dn que foi rec~lhidtt
emd~posit.o no Thesouro NtwiOJml o destlllacla.
0/llcio do Antonio Pinto Nog·ueit'tt '\ccioly,
ús obms do Fm•o ou canal do Arop:qmlty :
Segundtt discussão dn pt•ojccto o.lo Somulo, de I:-! 1Io cot'l'ent.e, do est:ulo elo Ceara, comn. 23, llu 1802, corwedc•JHlo amnistin aos re- lllllllicnntlo q1to, l.ondo sido eleito i" vicc•-prc·
voltosos lf!W tomn.mm JlnPI.o nos 1110\'illlentos sitlento daqucllo t•stado, assumiu 1111 ll!CStnl\
l'cvolueionarios do Matto Gc·osso, de jano.•iL·u n. dn.tn. o cxl'c'cieio do rrl'ol'itlo cac·go, cl~po1s rlo
lm VLH' assigwu.lo, pe1·n ul:u (: l'L!~lx•ctt vu. conjunho elo corl'onte.
"'l't•:;:;o n Ü'I'II\O do eompr•o1111~so.- lntctrnclo.
Lovantu.·~~m u. se~sfi.o ús ::: lf;~ hora~ da Lal'tlo. '·' Onz~ a.nt.lwmictl~ ela. elei<;fio ~ermtm•ia.l 11 quo
so
· no
elo M: · C:. •
lllLS
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secçlíes unicns de .latobit (Grfio !viogol), Sn,nto
Antonio Gorutub;t, Riacho, S. .Juse do Go·
rntub!l (Grão ~logo!): Rio J.I;I;tnso. Cn!'mlinho
(Diamantina.), S Gonçalo de Ubit; nas 1", 2·' e
:J• scc~ões do Rio Pardo; m;, s• de S. Jlt·nn·
· ci8CO (Paredfio); e bem assim seis nntlicnticn.s
dn elei~'ão semttol'inln qne ~e procedeu no e~
tado dtt Babin. nas 3 • e 4" sec~iies do Amp:wo;
nas 1", 2" e 4" rle Arei:t e un. 2·• do Pombal A' commis~ão de constitu k~o c porlems.
RequerimPtlto de Ai'el Diedct•iclis.pedindo ;t
rcl;iradtt do em que solidtou tli ver~os Jiworcs
poro. importn.r ar•roz bruto.
Pr·e:o~iden.te- No tnmo pn~
Jbi u.pt·esent.ntln. ao Senado. por pal'i.c de
Abel Dieclcricl!;:, utútt petir;ll.n dr! isetH:.~.o tle
direitos a.rlwtneit•os pn.t·rt o nt·t·ot. bruto qll<'
importassP )JUl' :tO anuos. Esta. pl'l.i<:n.o c•sr.ú.
pendente dn p;tt•ect•t· ;!;;. cnmntis~iio <l<' com·
mcrcio. ap:rieultur·a, iwlustria. e artes. Hoje o
mesmo peticionaria requer tt retirndn. dn. Rlm
detiçll.o. visto roconlweer ~uc n:io tem direito
tTnm esperar rlclerimento; n como este depende de rt~solutiio tlo Senado, vou suomet'ler a votos n. mesma. petic;iio.
Submettido a votos, e deferido o l'C(jUC:ri·
menta.
O SR. 2' StWRt~T.Il\10 dl'clartt que n~.o l~:t
pareceres .

O Sr.

~ado

O

Sr..

Anl.~~·r:)

Cu;v::..lc:.l..ll.ti-

Sr. presidente, vou remctter it me~tt para
ser sujeito :'t delibcmçilo do Senado um projecto, que tem por llm melhor·;u· os vencimentos dos actuaes empregados da. Imprensa.
Naciona.! c do Dia rio Offidal.
Preciso, porém, dizet•, ;t este respeito, ;tlgumas pnltwrn.s ao Senntlo. palttvl'tts que de·
vem justificar minlm posir:ão. vindo soliciütt•
<lo mesmo 11111 a.ugmeuto de dc:>peza. pul;ii;,a,
a. ind;t que rehti.iva.mcn t.e in~ign ificnn t.c.
St·. presidente, V. Ex. sttbo qtw, procltt·
mada :1 Republica no Hrnzil, houve ltmtt reot·g'ttnisaç~.o. pude-se dizet•, qunsi completa de
totl;ts rcparti~.ües geraes do Estltüo, c cada
t•eorgttnisar;ll.o Jbil:a. n~o sei si importam cm
vantug·em pam. o scrvi~o. nms posso afllrmtw
qne importtwa. em augmento tht despezn..
Todos os vencimentos !Lwam melilorados,
nas divcrs:ts l'epnrtir!ües l]n. Repu blic;t. não su
tts dependcntm; dns !'1·\:ipectivos ministerios,
mas em outt·u.s rcparti<:l:es, tlist.iuct.as dn.quelltw, como se deu com as socreütrias da Cn.marn. dos DcputucJo, c aqui tlo Senado, attendendo-sP, sobmtndo. n. 'J uc, mu •.Jndns us ccmdir;ões rconomieas tln. Yll.ln.• tornava-se, en.t!a
llitt, nmis Jllllnntll qne n ur<lcnado 1lxo dos
nmprc•gn.tlos n~o hnstnvn. pn.r•:t mtisJitzcr ils
llüCL'S'idadcs ;.Jn, SI! b~iStl'IWin. ON!illlll'iil, L' !li
\'Í:ita. ÜtL Clll'Cst,ÍiL SellllJl'l' L!l'lJR(!I!lltlJ dos yj \'L'•
l'CS e de ou i ros mislct·c~ imli~pensnYei~.

. Est~ts e outras rr.zõe~ actu~w:r.m ,J;lnra que a
rcspetto tlc algumas repartt~'oPs .Ja se tenha
rmtlisndo o a.ugmento de vencimentos, mn.is
de nmtt vez, durante o governo provisorio,
ou jit no governo constitucional.
Entretanto, com relttção ii. Imprensa Na.cional c ao Dhl'io Oflic'al, deu-se mna excepção,
que não po:,so ~lmlificar sinilo ue injustiça.,
dpsde que, mc:;mo, como ~imples remunemçiio,
de scrvic;os pt•r.stado.l ;'t ·c;tusn. pu bliett, ó mistet• dnr tt cada um, corrlbrmc o serviço recebido
Encamndo-so, porventura, esta questão sob
esl.c ponto dt1 vista., os empregados da lm·
prensn. Nacional e do Dim·!o Utficwl teem todo
o tlireito de ser· contr.rnplarlo~. pot' nssim
dizer, genct•osa.menl.c.
,
O :.:et·vi<;ns a.!li sll.o. cumo sttbe-se, muHiplus. difllceis, nccumulatlo~ .. un~ sol,re outro:.:,
Jeitos em ltor·;;s, nii.o nas regulares do expn·
dit•.ntc, ma~· coulbt·mc o exigem as circum·
stn.ncins.
Bem conhecendo o serviço daquella casa,
posso dizer que os empreg-ados das dtltlS repartições ttlludidas não tcem hot·as fixas para
o seu trabalho. do mesmo modo por que se
rhi. regularmente o das outras repartições de
p 11 blico scrviç'o.
·
Niio; aquclles empregados trttbalham o dia
inteiro e. úsvezcs, tt noute inteira,, para satislhzer as ordens que recribem , de outras
rep;wtições, ou dos. diversos ministerios.
(Afioiarlos.)

E. pois, nll.o se r:omprehentle tt razão por que,
estando melhoradas as condições dos vencimentos das rli11erentes repartições ministc·
rines. só a Imprensa ·Nacional e o Diario
O. fiai" I ti evem cont,immr com os mesmos
vencimentos de 187•1, qtmndo f'omm reorgnnisndas !
- E e por isso que. niio olistante o meu espírito achnr-se pt•cclispostn a nii.o augmentar a
despem public;t, entemli, tochwitt, qnc, mnito
nmis do q ne isto, devi:t pezar no meu mlimo
tt .i nstir;:t que deve ~et• Jeittt a cada. um; e
dalti o J'und;tmento it•t•eou8ttVe! deste pro.iecto que venllo ttprescntnr i1 considera~·uo do
Senado. Elle prop<ic o nngmento de 40 ";., sobre os vencimentos actnaes tlesses empr<ga·
tios, que n.ind:t são os mesmos elo lm c~rea
de 20 annos.
Occorron-me a idett de org·a1liS11.r umtt t.almllll, ttpproximando, qtmnto possível, os ven·
cimentos nos de empregados rlc repartições
pot· onde se Ji\.zem st•t·viçcs semelhanws, mesmo t 01110 11111 meio de mostrn.t• a justi<,m. u. qnc
os empt·egtulos du. lmprensrt Nn.~imml e tlo
Di"do Of(.'cial toem direito.
~ras c•:;ta~uei dennte de unm diJnculda.dc;
]lOtlin, na cl;t~siOc·a<;iio dtt tabcJiu., nfrn ttl;l.l'll·
der l;ul!l ús diJf'cJ·eute:> elasses, segundo li)t•n
tlc equidade t•clatiYll :ws llii'CI'~O> enrprcgado~;
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e;. par consêqilélicia, preferi o systeiiià .de uiiia. Di'. Ósciir Nel'vál de Ginivêa. ê CaHos de das·

pcircerita.!fem, coino sendo .o melhor; · . ·
· .. Ei,!I toil.o .o ~s9.. si preclzasse cliarb{l~ a àt:ten~() ,do Se!iad.o P,ara a despr.oporçao .dos
venCimentos que ex1ste elitré os vencimentos
i:le difi'eréntes repartições e os da Imprensá
~ácii:inà.le do Diat:iPOftici~l, bastil.rialndicáf,
compar!J.!Ido, oatgar1sm9 do que :Rilrcebe.mos
directores e chefes de alguns estabelecimentos.
Por. exemplo; (tê ) o director dd corrEM
tem 12:000$ a.nntiaes, o sub-director teni
9:000$ e o contador 8:000$; o directOr aa
Casa da. Moeda tem 9:000$; o i:lirector dos T~
legraphos tem 12:000$; o vice-direétor 9:0'00$
e o chefe de secção teclinica 7:200.$; o director
do Museu NacionallO:OOO$; os directores das
nossas acade.mias 7:200$; ete., etc.
. A~ora, .veJa V; Ex.; o~irector da Imprensa
Nacional tem 6:000$, ci director do Dlario O{flcial tem, 5:000$, e.o redactor, si nüo me eli·
gano, tem apenas 4.000$.
. u~ paginador !f6ral de qualquer das folhas
prlnmpaes desta mda.de tem o orden.ado mensà.l. de 500$, i~to é, igual ao do director da
Imprensa. NaciOnal! · . .
Si entrasse nà. comparáção dos vencimentos
Jos ou~s empregadOs das demais cathego~
rias, tnnda se veria. melhor a. desproporção
enorme. em que se acbàm a.quelles bons operarios dopuhlico serviço, que 0 desempenham
com dedicação, com esforço, com persevera.nça, e até com perigo da propria vida; porque
o· serviço é prestado. por elles em um meio que
não,é dOS mais Salubres. .
J!i', ein vista destas razões, que envio à
mesa o projecto.
. .
, .
.
. , .
.
. E. lido e, estando apomdo pelo numero. de
~qgignaturas. vaé a iinpriinjr para entrar ria
ordem dos trabalhos !3 seguinte
l'ROJECTO

N. Si-DE Ül92

O Congresso Nacional decreta:

Art. I. • Os vencimentos dos acttiaes em·
pregados de todas as classes da Imprensa Ná·
cional e Diai'ÍO 0/ficia! ficam elevados de mais
40 o;. sobre as tabellas vigentes.
Ar·t. 2.• Ficam revogadas as disposições
em. contrario. .
·
Sala das sessões, 28 de julho de 1892.-

Amaro Cavalcanti.- Sctldanha Marinho. Cunha Junior.-Josd Bernardo.-Bra.;; Carneiro. -Otiveil•a Galv<1D.

tro Pacheco á cJ;eàção de um banco qtié se de;
noininárá Bàncb Emisso(do Brazll; ntedearite
as ~ases, que ..est~belecem~ .... ·. .,.. .
F1cam .preJUdicados os dema1s artigos do
.projecto.. ,
. . · .
.Entram s~gtiiaamente ém 2• discíuSSão; a
q~al ence:r~-ee sem deba~; os . arts. 1• e 2•
da propoillCllO da. Cama.ra. dos Srs. Deputados
n·.• 23, de. 1.892, autorisando o governo a abrir

o cr~dito suppl~men~r neC!JS~rio P!i:ra. oOO,Ot:·
rer as .despczas com opagamento de augmelito

de vencimentos á que teem direitô cis telégm'
phiStas de I•; 2• e 3~ clàsses da ReP.!I.rtição
Geral dos Telegráphos, com o parecer ilà. com·
missão de finanças. ...
Votá.m:se o siio approvàdos os.àrtigos df!pro~s1ça.~., a. qual é adoptada para. passar .a
3• discUSS!W;
o SR. JoÃo PÉ!IRO (I• se~.retario) (pela,Ór·
dem) requer d1spensa de mtersticio para. a
3• discussiio destã proposiçâo.
.
.
.
C~nsultado, o Senado . concede à jl.ispensa
pedida..
.; .
.
. ~.
Entram seguidamente em 2• dlsCussao, a
q~al encerrfi:·S!l sem debate, os arts; .I•, 2• e
3 da. propo~J.Çao da mes~a camara. n •. 12, .de
lSgl, auto~1sando o. ~residente d!io Rep~bll.ca
a. reformar o e:x:-cap1tão do exercito Cil~ISPI.m
d~ Mello e, qastro com o parecer das co~IDIS·
soes de marm,ha. e. g_uerra e de finanças.
. yota-se e e reJeitado o art. 1• da propo·
SiCll~·
. . .
.
,'
FICILI,D_ preJUdiCados OS demai.S artigOS da
propOSIQILO; a qual vae. ser devolvida aCamara.
dos Deputados.
..
.
.
·. .
se.,.ue-se em I• discussão e é sem debate
a.ppreva.do para passar á 2•, indo ·antes ó.s
commissões de justiça e legislação e de tllian·
ças, o proje.cto do Senado n. 29, de l892,auto·
risando o governo a indemnisar o estado do
Maranhão da quantia de 439:496.~32, difi'e·
rença da que fói recolhida. em deposito áo
Thesouro Nacional e destinada ás obras do
furo ou canal do Arapapahy.
Entra em 2• discussão, com o parecer da
commissiio de justiça e legislação, o art. I• do
pro,iecto do Senado n. 23,de 1892, conaedendo
amnistia. aos revoltosos que tomaram parte
nos movimentos revolucionarias em Matto
Gro!SO, de janeiro o. junho do corrente
anrio.
·

o Sr. Aristides Lobo diz que
este projecto passaria como silencio e com b
voto, se Jiüo fora um elemento · estrimho ao
ORDEM DO DIA
principio geral, que determinn os decretos de
amnistia que nelte se envolve e que segundo
Vota-se em 2• di!cussíio e ó rejeitado o o modo de pensar do orador, precisa ser pon·
art. !• do projecto do Senado n. 28, de 1892, derndo ma(luru;mente pelo Congresso e es·Je·
autorisando o governo a conceder aos cidadüos cial.lnente pelo Senado, onde e!le foi · · · ·
s .
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Parecia no orador, quo tendo o Senado de meio a respeitar, sejam quaes forem os prinoccupar·se de . um proJecto de amnistia, que cípios, mesmo de justiça, que pareçam conabrange uma área maior do que a abrangida duzir ao nivelamento desso,s condições, é
por este projecto, era de bom aviso, de bom indispensavel por um motivo de interesse puconselho que essa medida fosse levada ao co· blico, por uma rasão de estado que o Senado
nhecimento da commissão encarregada desse se colloque nessa posição severa, e colloque o
estudo para tomai-a na divida consideração. elemento militar tora da orbita das perturPor este processo, o Senado examinaria o seu bações civis, e que os militares que se anartrabalho e poderia chegar a melhores resul- chisam, que esposam momentos revolucionarios e perturbardores da ordem, sejam collotados.
Mas, desde que o projecto se acha em de· cados na sua posição de indisciplinados, e
bate, tem necessidade de olferecer a conside· partanto, punidos, segundo a lei que rege a.
ração dos seus illustres collegas as pondera· organisação militar.
ções que o caso reclama e que, no seu modo Ao orador se afigura neste momento, sem
de ver, impedem a passagem da medida que fazer injustiça a classe militar porque reconelle se contém.
nhece que, dentro de cada peito, batem os
O caracter da amnistia, o seu typo, aquillo mesmos sentimentos patrioticos que animam
oue o separa das medidas do ,julgamento com· a todos, que a parte sensata do exercito não
mum, é o typo de uma medida propriamente acceita de bom grado este presente que :fll.Zem
civil. As revoluções que desapparecem pe- a seus camaradas implicados ou não em crime
rante esta medida. implicam em ·fundo um politico, porque a hora. não é ele julgamento.
julgamento dos podares publicas sobre a necessidade de correr um véo em acontecimentos, O que é indispensavel para que o exercito
que perturbaram momentaneamente a socie· se mantenha na sua posição, para que seja
correcto, para que observe sua disciplina, é
dade e que reclamam o esquecimento.
que
não se estabeleça essa promiscuidade enMas, o projecto que so debate, traz em seu
tre
uma
classe que tem uma vida original e
seio, em suas disposições a consagração de um
principio ou, se quizerem, de um caso, que o sua e a classe civil, que gosa de uma liberdade mais ampla e que póde esposar uma ou
orador reputa perigoso.
outra
idea, sem os graves prejuízos que a
O Senado conhece qual foi o movimento
ordem
social podem ser causados pela prerevolucionaria de Matto Grosso, sabe que all
sença
da
força armada.
·
o elemento civil entrou em sua parte, a
menor, a mais. insignificante, a mais secun- Não é o desejo de obstar a um acto de ele•
daria. Corpos inteiros, batalhões completos to- meneia da parte do Poder Legislativo que· o
maram parte nesse movimento i e a amnistia, trouxe :i. tribuna. Si podesse em seu espírito
que não descrimina esses elementos, lança o conciliar as grandes necessidades de ordem
véo de misericordia sobre uns e sobre outros, publica cont estes sentimentos, teria o maior
traz a infracção de um grande principio de prazer em votar silenciosamente pelo projecto.
Acredita mesmo que esta medida, debaixo de
interesse publico.
Todo o Senado sabe e conhece o que é a or- certo ponto de vista, implica um .principio de
ganisação do exercito i quanto e~te elemento justiça i reconhece que, individuas que se in·
preci~a ser recatado e separado de todas as volveram em luctas por amor de uma mesma
paixões e todas os outros elemento~ que po- caus11, quasi que devem Jatalmente ser nivedem perturbar a vida civil. A consagração lados quando se trata de seu ,iulgamento i mas
desse principio em uma lei implica a possibi- ha casos que se collocam acima de todos estes
lidade, o aradar porleria dizer, a instigação principias, ha rasües que levam apürde parte
ao elemento militar para que facilmente se todos os sentimentos : são os principias de
envolvesse em todas as questões que agitam ordem social, de estabilidade das instituições
a sociedade. E' contra este precedente que e do paiz.
Yem protestar.
Os legisladores, agora como sempre, são
Si o Senado consagrar esta dis~osição, si responsaveis, como é o Poder Executivo pela
ella pussar no parlamento, póde dJzerr-lhe : ordem publica, e esta medicla nüo é simpleso Senado decretou a dissolução do exercito e mente uma medida de occasião, e um precesua anarchia. O soldado que ti ver a certeza dente que se estabelece uma lição de anarde escapa ti. pena especial, que lhe deve ser chia lançada no meio do exercito.
imposta pela lei do seu regimento e cahe de- Portanto, cada representttnte do paiz, callmixo da legislação politica, porque a amnis- locando-se na sua posição de homem de estitt e um decreto politico, tem em ~i todas ns tado, porque o e, tem o dever de surrocar
üJlieidndes o instigações para esposar as mu- esses sentimentos intimas o cont.cmpl11r
sa~ de purtubttr,,ão dn ot•dcm.
quesWes dcsttL ordem om presenças dos inSejam qwws Jbt•cm ns pt•incipios de uma teresses puiJ!icos que lhe imponluLm umtL
unidll(!o quo o denominam, u IJUO ó o pri- certtt norma do conducLa.
·
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Esta idéa póde talvez ser applicada, mas em
tOdo caso o orador acha que edever. do Senado, sujeital-aa estudo mais completo.
Não quer dizer com isto que os nobres signatarios do projecto não tivessem amadurecido em si a sua idea; mas não se trata
simplesmente da convicção dos que apresen-.
.taram o pro,jecto, mas do Senado inteiro e,
dir!i. mais, do proprio paiz que o contempla.
Pediria, terminando estas breves ret!ecções,
que o Sr. presidente consultasse o Senado,
para saber si este projecto, mesmo por ser
m!l'tc_;ia tão connexa, niio d~veria ir a comm1~sao, par!!' ser s~ bmettldo a um exame
ma1s reflectido. (Mll•to bem·)
Vem à mesa, é lido, apoiatlo e pqsto em
<liscussão o seguinte
REQUERI~!ENTO

Requeiro que sobre o projecto em discussão
sejam ouvidas as com missões .reu!!.idas. de
constituição e poderes o de legJslaçao e Justiça,
d ;
d
., _
Sala das sessões, 28 e JU1110 e 189~Atistides Lobo.

O Sr. Am.aro Oa~·alcanti diz
que deante das razües com CJ ue o l10nrado senador por• esta Capital acaba de impugnar a
materia do projecto em discussão, e firmando-se nas quaes, entende de conveniencia que
o mesmo projecto volte i1 uma outra commis·
são pam o seu estudo mais completo e para
'tomar em consideração n.s ideas expandidas
por S. Ex. a respeito; contessa-se em inteiro
desaccordo com S. Ex. neste modo de ver,
e e, por isso, obrigado a vir i1 tribuna, pedindo
ao· Senado sua benevola attenção para as
poucas considerações que, no momento, lhe
occorrem.
Si lhe fosse licito ncceitar ou apreciar as
considerações do honrado senador, tora do
terreno especial do caso sujeito ao debate, que
e o de uma amnistia, tendo por tlm levar o,
tranguillidadc, a paz e a llarmoni11 a um Estado da União, que uc:tbil de sor despedaç~do
pelas furias da Iucta civil ; niío teria duvtda
de convir com S. Ex. que, com e!Teito, a verdadeira se.,.urann:t das instHuiçues proclamrL·
das, sobretudo neste momento de tl'ansiçiio,
ate que ellas possam chegar it sua inteirLJ:
consolidaçiio,-muito depende, certamente, da
boa disciplimt do exercito, ou, melhor dizendo,
ela m:1is rigorostt disciplina, com que us classes
u.rmttdas saibttm e devam cuulpl'il' o 5eu
devot•,
T m tido occasiiio do oxtol'!lltl' da tribnna
sem ponsttmento 11 osto rospClito, chttmando !t
t\ttcnçlio do~ podercg publicas }lt\m 11 nucessi·

1892
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dade, que ha, de cada. um girar na. propria. esphera : o elemento civil velando pelas liber·
dades publicas; o elemento militar prestando
o apoio'da sua espada. e do seu patriotismo,
não para destruir, não para pôr em duvida,
não para abalar, mas, e sobretudo, para g!ltrantir a.a mesmas liberdades, quaes e como se
acham escriptas na Constituição,
E, todavia, na hypotbese sujeita, ou no caso
presente, não póde o orador acompanhar ao
honrado senador pela Capital Federal, e vae
dar a razão por que.
A amnistia, no entender de todos os escri·
ptores, póde e deve aproveitar a todos os cri"
minosos, quaesquer que sejam as classes de ·
crimes, quaesq1o~er que sejam as pessoas delinquentes ; porque,como observa um crimi·
nalista distincto que no momento lhe occorre,
o Sr. Ortolan, ella não é, propriamente, um acto
pessoal, e, sim, um acto reaL; dirige-se aos factos e nã.o aos indivíduos. E, tomando a palavra
na sua propria origem,-amnistia; quer dizer
esquecimento, apagamento do facto,
O SR. ARISTIDES LoBo - Isto é muito metapbysico.
· 1·d
A
c
0 8R• ~fARO AVALCANTI- 0 ra, Sl a Ol a
amnistia tem sobretudo em vista o facto occurrente, sem distinguir entre os seus autores,
para verificar qual a parte que cada urn
tomou no mesmo, qual o caracter em que
obrou. si tomou nelle parte maiO!' ou menor;
não vê razão, Jlara que os legisladores devam
averiguar da condição especial em que se
acharam alguns criminosos, isto e, quaes os
que vestiam uma farda, quacs os que apenas
traziam o uniforme civil ! ...
0 SR. NJN,\ RIBEIRO- 0 Chile acaba de
fnzer isto.
0 SR, ARISTIDES LOBO- Ha exemplos disto,
0 Si~. AMARO CAVAMANTI, respondendo aos
ap~wtes,diz que respeita as opiniões de SS. Exs.
e niio contesta os exemplos que se invocam.
Mas deve-se attender, que cada povo tern
suas circumstancias proprias, e em cada momento de sua vida, deve bem verificar si a
me<lida, de que cogita, e a mais conveniente,
ou u. tUttis eillcaz.
0 Sn. ARISTIDES LoBo-E' Ocaso.
0 SR. A~IARO CAVALCANTI duvida que se,ja
assim.
Lembr!l. o orador que a Republico. foi pJOclamada pela classe militar: - accoitltlldo-se
o seu concurso, cooperando-se com esse elemento para derribar as instituiçües existentes,
para perturbar a ordem legal estabelecida,
prtri1 de~f:tzot· o qno oxistin. ; o si o seu honrn<lo
colleg:t justificou 11ontom estes Jitctos, e colla·
borou prtl'lt ellcs, no ludo daquelltt classe, como
vir u.'
·
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0 SR; RANGEL PESTANA- 0 organisadorda Acha que esta excepção viria aggravar e
revoluÇão explicou perfeitamente a attitude não harmonisar de modo algum o actual estado de oousas.
do exercito.
. 0 SR, AliARO CAVALCANTI, proseguindo 0 SR. ARISTIDES LOBO- Vamos abrir as
diz que não sabe si é opportuno discutir e portas.
mostrar que a classe militar, que tem sido o 0 SR.A~rARO CAVALCANTI responde que não
braço forte na actuaJ. organisação politica da serão abertas as portas para o mal; e dirá a
União e dos Estados, deva ser considerada in- S.Ex.que os movimentos sediciosos ou indiscidigna ...
plinados da torça publica, aquelles que maia
0 SR; ARISTIDES Lono- Indigna não, não teem concorrido para a desmoralisaçilo da propria r:lasse,si assim póde dizer, ou para pôr a
disse isso.
sociedade civil debaixo de um alarma con0 SR, AMARO CAVALCANTI .. do faVOr stanie- não são propriamente os que signida; amnistia.• como pretende S. Ex.
ficam a consorciação das forças, estancionadas
O S1t. ARISTIDES Lono-Isso era a respeito em varias pontos do paiz, com as tendencias
politicas das localidades ...
do acto em geral.
Não; porque quem obdece, muitas vezes
0 SR. AMARO CAVALCANTI diz que bem precisa, ou deve mesmo,resistir á ordem ,desde
sabe que S. Ex. a ninguem se referiu, indi- que esta exorbite dtt competencia ou dos li·
vidualmente.
legaes, isto é, torne-se despotica.
Mas, em qualquer hypothese, é seu dever mites
Mas
os movimentos de indisciplina, que
oppor-se á passagem do requerimento pela! mais devem
são aquelles operados
razões que lhe serviram de base, uma vez por mandado preocupar
da
propria
autoridade (apoia•
que S. Ex.como membro da commissão a que dos);são aquelles que o poder
encom·
o requerimento tem de ser submettido, pugna menda ou manda executar porpublico
seus
agentes
pela necessidade de distinguir entre os crimi- politicas; porque ahi jít não ha autoridade
nosos para então ser dada a amnisita.
que o1Tereça garantia, e nem razões de gaO oratlor diz que os militares na revolta de rantia para direito algum !
Matto-Grosso não foram impellidos ao campo UM SR. SENADOR-Ninguem Ocontesta,
da Iucta por motivos de interesse particular; a
lucta travou-se pela deJesa da causa politica., O SR.AMAROCAVALCANTI diz que na França,
com e1Teito,cuja lei eleitoral prollibe expressade parte a parte.
mente
que o militar de mar e de terra exDepois, si o projecto de amnistia, mesmo
erça
o
mandato
politico, e em outros paizes
concedida ao elemento civil sómente, vae
onde
esta
é
a
lei
predominante; comprehenacabar com os factos que Iii se deram; como
entender-se, que elles subsistem, não obstante, de-se, que o militar, em casos taes, deva dar
para a punição de uns, embora acabados, em conta rigorosa da sua intervenção como um
actode indisciplina.
relação a outros 1 !
Mas no Brazil, onde elle é chamado, até
Em materia criminal, a boa regra não é de preferencia, para a culminancia dos caresta.
.
gos politicas, não se póde comprehender que
Concedendo amnistia aos revolucionarias subsista uma razão sêria para arrastai-os dos
desta Capital, de Matto Grosso, ou de qual- favores da amnistia .(Apoiaclos.)
quer outra parte, declara que o faz com o de- Vota, por consequencia, contra o requerisejo de cantribuir para que a tranquillidade mento, e vota cumprindo um dever; porpublica se torne uma verdade na Republica; quanto o direito da classe armada na actual
1\l.z, como um meio de harmonisar a 1l1milia communhão politica, é de igual a igual, ao
brazileira dividida pelos interesses politicas elemento civil.E' este o regímen que temos ...
e para que se possa chegar à uma ordem me- Apuiatlos e contestaçt1es; muito bam.)
·
lhor de cousas; não quer essa politica pequenina, essa politica de odios, essa politica pes- O s~·. Aristides Lobo vem de
soal, es;a politica de reacção e reacção,-mas novo Íl. tribuna, mais para externar as suas
uma politica nova,assentada sobre ns bases do preoccupnções a respeito do assumpto que se
bem cummum.
debate, do que para convencer o Senado ; e a
o orador bem comprehenue que o seu coi- p1•ova desse seu modo de pensar estó. no modo
lega é o primeiro a reconhecer o papel im- por que terminou o seu prlmeil•o discurso,
portante, os direitos adquiridos, o muito que requerendo quo o projecto íbsse de novo ás
. merece a classe militar; comprellende ainda commissões do justiçtt e de constituição paro.
perJeitamente o alcance do requerimento do considerai-o. Mus niio póde deixa.r passar
nobre 8enador,encaramlo-o sob o ponto tle visl.a algumas proposiçüe;s omlttltlas pelo nobre segeral. Mas, quanto no íhcto presente, é pre- nudor pelo Rio Omnde do Norte, sem opporlhe uma contestação lmmedlata.
ciso decidir, " cont1·ario •.•
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. Não pretendeu, como pensou o nobre senador, col!ocar o exercito de seu paiz em uma
posição odiosa e por ventura subalterna peranteas classes sociaes.
Todos os homens que teem uma represen.
tacão e uma résponsabilidade no exercito,
sabem mell10r do C[Ue o or!Ldor que o valor
desta instituição repousa principalmente· na
boa organisação e na disciplina da força armada. Arredar, portanto, desta instituição
todos os elementos· que podem perturbai-a,
jámais foi, no pensamento de quem quer que
seja capaz rle reflectir maduramente sobre um
assumpto, collocal-a em uma posição inferior
perante a sociedade
Sabe que o militar tem o direito de pensar,
e não é no terreno pratico, no terreno paciflco, na situação tranquilla do paiz, quando
elle se manifesta sem a menor otl'ensa aos direitos sociaes, que o orador procurou encontrai-o.
Acha que o paiz está em um situação
inicial de um regímen e a braços com elementos perturbadores; e o corpo legislativo,
que se reune neste momento para dar remedi o
a esta situação, precisa ter a coragem e fazer
o sacriflcio de seus melhores sentimentos em
favor da estabilidade social.
Entende que o exercito nada perde da sua
grandeza mor::tl e da Jbrça e1I'ectiva de que
dispõe, por se ver col!ocado dentro da sua disciplina, abroquelado nos direitos que lhe são
proprios e sujeito á lei da sua propria organi1ação.
Não póde, port:tnto, o orador, comprehender que. no momento em que se trata de
descriminar os elementos que se envolveram
na ordem social, de separar e resguarda1• o
exercito dentro da sua competencia; possa elle
ser abatido.
Referindo-se no que disse o nobre senador
pelo Rio Grande do Norte, a respeito da amnistia, o orador garante ao Senado que a amnis·
tia, como uma decorrente do estado de sHio,
pertence por índole, por natU1•eza c creação,
ao direito publico americano.
A Europa só conheceu e só conhece o estado
de guerra par::t a suspensão de direitos.
Os Estados Unidos, é verdade que em si·
tuação diversa, fizeram a amnistia constitu·
cional, discriminaram indivíduos e pror.ede·
ram a quasi um verdadeiro julgamento.
O Chil"l acn.lla de decpetar a amnistia con~titucional, discriminando indivíduos, decr('·
tawlo para uns medit!as mais rigoros!ls,
conlbrmo a posiçiLo que elles occupn.ram no
movimento que agitou o quasi que destruiu
aquella podet•ostt mtçiLo.
Combatendo ou:ro pnnto do di-curso do nobre sen11dor pelo Rio Grande doNorte, om
que com g'f':tnc!e C[llor e eloquer.c'a invocou o
íllcto de ter o exercito concorrido com o ele·
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mento civil para a transformação politica do
paiz, entende o orador que :é p ·!)ciso ra-.::
zer-se distincção entre revolução e movimento
politico.
··
A revolução inspira-se em umQ. irléa grall:
dios!L, é !L fat!Llidade de um princi.pio qu.e S!l.
impõe a uma nação através de todas as yi~
cissitudes e de todos os obstaculos. Nesse ;movimento desapparecem todas as ·classe~;
existindo unicamente a unidade nacional; é
ella que se impõe.
·
Trataqdo-se, porém, da organiSQ.ção d!l um
paiz, quando se decreta a sua constjtuj~o.
quando se consolida esta obra, não se deve
argumentar com a presença da foN;a armada.
ao lado da. alma nacional, applicando-a'a mo:
tins, a 'desordens, que·:perturbam e ·que aníquilam as forças do pa1z.
·
·
O orador, fazendo ainda outras conside·
rações, termina dizendo que partilha ·dos
mesmos sentimentos do nobre senador pelo
Rio Grande do Norte. mas, como 'homemjlU•
blico, como representante do seu paiz, pede
medidas de estabilidade sopial.

o

Sr. Virgilio Damalillo ~

Seja-me permittido aizer como voto, e porque.
Ha pouco, quando suscitou-se esta questiio.
pareceu-me, e o disse a algum collega,, qui!
:vadia votar em favor da remessa do proJecto
a com missão de constituição, e, portanto, em
favor do requerimento do nobre senador.
Entretanto, alguns minutos de reflexão sobre
o assumpto, ouvidas attentamente as raz!ies
adduzidas no debate, levaram-me a reconsi~
derar o meu parecer, e disso vou dar a
razão.
Em princípios de abril deu-se aqui na enpita! uma conspiração em que tomaram parte
não só civis. como militares e de altas paten·
tas no exercito e na armada, conspir~ão ele~
vada a tal gráo que houve perigo de· segurança para a Republica, o que deu lagar à
immediata decretação do estado de sitio.
Depois do lapso de menos de dous mezes, foi
apresentado aqui o projecto de amnistia e.os
indigitados no facto; este projecto mere~eu
passar por unanimidade, em tres discussões
successivas, no Senado; acaba de passar na.
Camara dos Deputados e deve voltar ao Senado, porque alli so1freu emendas que amplio.m a sua acção beneficA..
·
Pergunto, pois : quando se trata do estado
de Matto Grosso, em que por aquelle mesmo
tempo houve civis e militares envolvidos em
crime semelhante, quando o abalo contrn. a
segumnça da patria não foi tão grande que
precisasse· declarar-se o estado de sitio, é .Ji·
cito que nos ~irvamos de dous pesos &·dua.s
medidas partt proce·ler de modo diverso, concedendo 11mnistia incondicional a civis e militares de alta patente que tomaram p~trte na.
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conspiracão desta capital e, ao mesmo tempo, exterior, e fuzer parte activa e milit11nte da
imJ?edindo que se .dê cousa semelhante para politica parti daria; em quanto isto se não dér,
civis e militl1res, de menor graduo.çiio, que não teremos o direito de separar os militares
eonvulsionaram o estado de Matto Grosso, tiio somente par:1 o fim de tornai-os mais re·
mas não em tiio elevado grao como fizeram os sponsaveis criminalmente dos civis, que se
conJurados nest11 cii.pital ? Entendo que niio constituem reos de agressões politicas contra
podemos deixar de acceitar agora esta medido. ·a ordem, a paz e a autoridade.
e tiio completa como o fizemos da primeira Os militares ainda se lembram de que ha
vez.
dous anno' passados eram por nós abraçad s
Não !allo em outras razões, na necessidade, como collaboradores e principaes factores na
por exemplo, de niio tocar muito em feridas fundação d11 Republica,por meio da conspirarecentes, cuja crosta ainda está quasi que ção e d& revolta..
sangrando.
E naquella occasião, quaesquer que fossem
o sa AliARo CAVALCANTI _Apoiado. esse os seus sentimentos, por pur~s, P,Or nobílissi-:
é
't
'
mos que fossem, e o eram, e ev1dent.e que s1
0 pon
a victoria não tivesse coroado os estbrços com·
O SR. VmarLro DAl!Asro-Ainda mais, não muns então empregados. elles ter-se-hiam,
é justo discriminar em dous grupos os impU- de envolta comnosco, encontrado nas mesmas
cados no mesmo facto, facto que, digamol-o condições em que ora se acham os de Matto
uma vez por todas, niio é de caracter essen- Grosso: civis e militares teriam sido conside·
cialmente militar, mas sim de ordem politica, rados irrualmente como criminosos.
embora militares tenham nelle tomado Nós os civis não teríamos recolhido as paiparte.
mas de triumphadores, nem elles o titulo de
Attendendo ainjustiça que ha nessa discri- salvadores da patria com que a historia os
minacão, entendo mais que o que convém aureola neste momento. (.4poiac!os.)
nesÉe period~-em que ainda estamos, de agi- o sa. EsTEVES JuNIOR-Isto é que é fazer
t11ç~o, de vai-vens contra a 01:dem_ e a paz, de justiça.
·
perigos que ameaçam a consol!daç~o da Repu.
blíca. e desconfiança sinão descredito quere- O Sa. ,YIRai.LIO DA)IAsro-Por Isto, voto
tarda o seu adeantamento-ó arceítar tudo contra~. requ~ru~e1_1to q_ue te~ p~r fim estaquanto seja fazer esquecer, como bem diBse 0 ~elecer essa ~~~crimmaça~,restrmgmdo o pronobre senador pelo Rio Grande do Norte !em- Jecto de ammstmque se discute.
brando a ·origem etymologica d11 palavra- Encerra-se a discussão sem mais debate.
amnistia; sim, tudo quanto seja fazer esauecer
de modo a trazer a cont'raternisação ci vica, o
sentimento essencialmente republicano.
O Sr. PJ.•esidente-Vae·se votar o
Tudo quanto contribuil•, portanto. para 1'.1- requerimento tio Sr. senador Aristides Lobo.
zer com que as paixões exaltadas por esse mo- Antes disto, porém, devo dar ao Senado a
vimento de trepidação enorme,que começou a razão por que este projecto foi submettido á
15 ~e novembro e ainda continua, entrem em discussii.o com o parecer simplesmente da comperrod~ de calma, que permitta que todos os missiio de justiço. e Iegislaç•ão, ao passo que
benetlcJOs sejam auteridos destas instituiçües projecto identico em relação aos acontecique fundamos, eacceita.vel, ó mer<ccdor dos mentos de lO de abril veio á discussãoacompanossos estbrços e de todo o.nosso concurso.
nhado de p1wecer das commissões reunidas de
Entendo que por isso, embora tenham mi- justiçnelegislaçiio e deconstitui~iíoe poderes.
litares tomado parte nos. tumultos de M:1ttto Apresentado o projecto, e depois de passar
a:?.sso, emquanto co~sJdeJ•armos que a.mdn cm 1• discussiio, íbi elle remettido á com~sta abcl·to q P_a;m1thes1s .d~ 15 de novembro, missão de justiça e legislação; mas um dos
1s~o é, que e hc1to aos rmhtares,quaesguer que membros desta commissão requereu que a de
~eJa!O ~~-as p~ttel)tes, entender yor SI ~u~ as constituição e poderes collabomsse no exame
msti~Uiçues preCis~m de sua. mg-~rencm 1m- desse pr•ojecto. O Senado approvou este remedJ~ttl1 e ~~J)tr~ri.ando mesmo as Jormulas s_e- querimmlto, em virtude do que tbi o projecto
vems da di.C!plura.de outror~; emqu~nto nu.o submettid~ ao estudo das duas commissües.
fecharmos estu pedido excepciOnal mnda se. .
.
mi-revolucionario.limitando entiío:como a nc- . Tendo s!tlo npre~ent~do o pr'3)ecto. qu~ se
cessaria eonsequoncia da sun t'unceiio social d1~\'u te~_foi rem~ttJdo 11 comm1ssao de JUStlç•n. e
as attribuiçves politicas dessa clus;o especial leg-tsio.Qt~o. 1lepo:~ li? ter passado !Jfll'll. 2" dis·
que n.inda sm·1í pot• muito tempo necosstii'i!L cussu~. O Sr . AriSt!(\a.s Lobo requer .qu_o sobre
pum go.mntitt do, ordem; omquanto nilo 80 o ~t·ojecto .seJa.m ouvH.lns ~s comrms~oe.s _ro·
. t~rnnt•cm incomptttiveis ostns dtms idóas-scJ•· Ulllt~ns.de JUStlt;tt o log-Islaoao o constitUIÇitO o
VIr-se dt~.esp11.da nu qualidade du g-nruntin da JlOlleres.
paz publlcu no lnterioz· e drL l!Olll'tL rmtria no I VozEs - O mesmo q uc se fez com o outro.
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0 SR. PRESIDENTE - Assim fica explicada a
razão por que o outro projecto teveo parecer
de duas commissões e este de uma só. O requerimento é para que este projecto tambem
sc.ia examinado pelus du&s referidaa commissões.
O Senado deliberara como entender•.
Vota-se e é approvado o requerimento.
· Fica adiada a discussão do projecto, que
vae ser remettido ás commissões de justiça e
legislação e de constituição e poderes. ·
Es5otadas as materias da ordem do dia, o
Sr. presidente designa para a do dia 29:
3• discussão da proposição da Gamara dos
Deputados n. 23, de 1882, autorisando o goYerno a abrir o credito supplementar necessario para occorrer ás despezas com o pagamento de augmento de vencimentos a que
teem direito os telegraphistas de 1", 2•e 3•
classes da Repartição Geral dos Telegrapbos;
Discussão unica da emenda da Gamara dos
Deputados ao projecto do Senado n. 7, de 1892,
relativo ao pagamento a magistrados aposentados;
2• discussão do projecto do Senado n. 30,
de 1891, concedendo pensão á viuva e filha
do marechal Antonio Martins de Amorim
Rangel.

Levanta-sa a sessão ás 2 horas da tarde.

59• sessao em 29 de inlho de 1892

1892

71

Canedo, Paranhos, Ubaldino do Amaral, Raulino Horn, Luiz Delfina e Ramiro Barcellos.
Abre-se a sessão.
E' lida, posta em discussão e approvada,
sem debate, a acta da sessão anterior.
Comparecem mais os cinco seguintes Srs.
senadores: Francisco Machado. Nina Ribeiro,
Eliseu Martins, Rosa Junior e Americo Lobo.
Deixam de comparecer, por motivo justo, os
Srs. Catunda, Almeida Barreto,· Joiio Neiva,
Tavares Bastos, Eduardo Wandenkolk; Campos Sallcs, Aquilino do Amaral e Pinheiro
Guedes; e, sem causa justificada, osSrs. Theo·
doreto Souto, Virgílio Damasio, Joaquim Murtinho, Santos Andrade, Generoso Marques,
Esteves . Junior , Pinheiro Machado e Julio
Frota.
0 SR. ! 0 SECRETARIO dá contado seguinte
EXPEDIENTE
Quatro authenticas da eleição senatorial, a
que se procedeu no estado de Minas Geraes,
sendo: uma da upuração das eleições, que Be
realisaram no município da Varginha; duas
das que se realisaram na I• e 9• secções .de
Pitanguy; e outra da que se r•ealisou na I"
secção da Varginlla.- A' cómmissiio de constituição e poderes.
Tres di tas da eleição senatorial, a que ·se
procedeu no estado da Bailio. , nas secções
unicas de Barcellos e Maralni, e na 4• de Santo
Antonio (capital) .-0 mesmo destino.
0 SR, 2' SECRETARIO lê, e vae a imprimir
para entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte:
.
PARECER N. 119- 1892

i

I
Ir

Presidencia do Sr. Prudente de Mo1·aes
(·Dicc·pl·esidentc)

A' commissuo de finanças foi presente a proposição da Gamara dos Deputa1los, que conSUMl\IA.RTO-Chnmndn.-Loiturn o nppt•ovnoü.:l dn nctn cede seis mezes de licença ao Dr. Manoel da
- Exro1mmN'I'I~ -Pnt•oct.ll'- Onmm no ·UI,\ -DL-;cuRsiio o Silva Matra, juiz do Tribunal Civil e Commervot;u~ii.o do. pt•oposif;iio n, 23 ·- DiRcussiio Un omondn
dn Cnmnt•n dos Doputndns no pt•ojocto dn Son1Hio cial, com os· respectivos vencimentos, para
Jl. 7- Discurso do .-;1•, Gomonsot•o- Votnr:ii.o- Dls- tratar de sua so.ude onde lhe csnvier; e, pelos
cussü.n o v o tn çü.o do lH'ojocto n. !lO- Ordom do dia. documentos com que o impetrante justifica o
lHU'L\ 30 do CI.H'l'Onto,
, seu pedido, ó de pttrecer que entre a proposição na ordem dos trabalhos e se,ia adoptada.
Ao meio-dia compltrecem 32 Srs. senadores, S!Lla das commissões, 29 de julho de 1892.
a saber: Prudente de Moraes, João Pedro, Gil -J . .4, Coelho c Campos.- .4. Cava/canti.Goulurt, Antonio B!lcna, 'l'homo.z Cruz, Souza Salúanha Mcwinlto.-U. elo ilmm•al.-R. BarCoelho, .Joaquim Sarmento, Manoel B11mt11, cc/los.
Cunha Junior, Gomensoro, Cruz, José Bernllrdo, Oliveim Gaivão, Am11ro Cavl1lci1nti,
ORDEM DO DIA
Fil•mino da Silveim , Messias de Gusmüo ,
Coelho e Campos, Domingos Vicente, Mon.
,
teiro de Barros, Laper, Bmz Carneiro. Aris- Entro, cm 3•• discussiio, o e, sem de!J!Ite! ap7
tides Lobo, Saldanha Marinho, Joaquim Fe- provafttt c ~ilopt..o.da po.t•a se: _~ubmettldiJ. 11
licio, Rangel Pestnna, Joaquim de Souza, Silva, sancçtLO presHlcnetal, a propos1çno da Camara
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dos Deputados n. 23, de 1892, autorisando o
governo a abrir o credito supplementar necessario para occorrer as despezas com o paga.
menta de augmento de v~ndmentos a que
teem direito os telegraplustas de I•, 2• e 3•
. classes da Repartição Geral dos Telegraphos.
Segue-s~, .em discussão Unicn, CO!Jl o parecer da commissilo de justiça e legisl~o. a
emenda. da' Oamnrn · dos Deputados ao proJepto
do Sériado n. 7, de 1892, relativo ao pagaJll~ntq a magistrados aposen~dqs. '
''

de magistratura. Entretanto, o art. 72 do
decreto de 1880 estabelece, com grp,nde detrimento desses magistrados, que elles não po:
dem ser aposentados como juizes federae~ sem
contar tempo de 20 annos, note bem p se..;
nado, em exercício dessa magistraturl),, n~o
entrando, portanto, o tempo em que sEjrvi~am
na ma"istrattira ordinaria. Ora; para evitar
esta duvida, p~~ora não haver essa excepçã<?,
que é uma excepção odiosa, o orador combi·
nou ~om os seus cqmpanheiros de commissão,
e assim foi dado o parecer, que a emend!L,
que veiu da Camara dos Srs. Deputados 4ev1a
o Sr. Gomensoro diz que lhe coube ser entendida deste modo: «aposentadoria de
a missão de dar parecer sobre o projecto, que 30 annos para todas as classes da magistraora se discute, vindo emendado da Camara tura~.
·
dos Srs.' Deputados.
Nilo sabe si. vedado, pela Constituição, ao
Foi de estranheza ao orador a principio que Senado emendar a idéa da Camara consignareferindo-se tão somente ao direito dos apo- da na emenda, por uma sub·emenda.
sentados naquelle projecto, quanto á percepção
liquido que nilo, mas o que não sabe é
immediata de seus vencimentos viesse da Ca- S9 Esta
esta
feita ,neste sentido virá almara dos Srs. Deputados uma emenda relativa terar a declaração
emenda que ve!U da Camara dos Srs.
a tempo de aposentadoria.
·
Ha muitQ que tem o proposito, e já uma Deputados...
vez teve occasião de manifestar em uma das 0 SR. CpELHO E CAMPOS - Acho que pasta O
.
sessões do primeiro anno da reunião do Se- pensamento.. •
nado, o des(\jo de :rever todas as aposentado- O Sa. GOliENSORO .•. portanto, tomou a
rias concedidas, em tempos passados, ou antes palavra sómente para fazer esta decla~çãg!
do governo provisorio, e prmcipalmente apo- ilando a entender ao Senado que a comm1ssao
sentadórió.s relativas á magistratura.
não reputa completamente estranha á materia
Conhece factos que diio Jogar a sa presumir essa emenda que de lá veiu. Em todo o caso;
que não foram pem attendido~ os direitos p.e si o Senado entender que deve fazer passar essa
alguns ci~adãos, IJ.Ssim com,() iOI'am menospre· emenda, fica consignado com a sua ileclaraQão
sados iguaes ·direitos de outros, bem como que no Senado assim se pensa, que, comquanto
pede licença ao Senado pa.ra dizel:o. algumas nilo fosse fundamentada a emenda na Gamara
dellas de meró fa. vor; nesse proposito não era dos Srs. Deputados, assim o entendeu o Seseu intento vir acceitar esta emenda, e desse nado e deixa consignado nesta declaração
modo póde assegurar q'ue pensam os seus com- para os casos futuros de interpretação.
panheiros de commissiio.
Comprehende que·o Senado ha de convir com
Quando teve de conferenciar com elles sobre o or·ador de que o seu escrupulo não é vão, por
o parecer desta emenda, entendeu, e bem as- quanto serve elle para prevenir casos futuros.
sim seus companl1eiros de commissão, que não Repete, si o Senado entender na sua sabedoria
devia ser repellida essa emenda, embora pa· que deve fazer passar a emenda, ficarão essas
recesse ljm pouco forçado vir ella com o pro- suas expressões emittidas, essas considerações
jecto que se discute.
trazidas sobre este ponto para que se saiba
Em todo caso vem diz~r ap Senado que foi que em um dos ramos do Pot.!er Legislativo
a mente da commissilo entender que. a apo- cogitou-se da interpretação do art. 6" das dis·
sentadoria dps trinta annos, estabelecida pela posiçoes transitarias da Constituição. (Muito
Constituição no art. 6' das disposições transi- úem; muito bem),
tarias, .é uma med~da geral que deve alcançar a todos os magistrados .
Ninguem mais pedindo a palavra, encerraNão comprehende como se pOSS\Jo fazer ex- se a discussão.
cepção em um;t lei especial, qual a de aposentadoria judiciaria, qual a que se vê no Vota-se, e eapprovada a emenda.
E' o projecto, assim emendado, adoptado
11.rt. 39.
Comprehende o Senado qne, desde que os ptLra ser submettido á sancçíio presidencial,
magistrados, aque!les que pertenciam ti. ma- indo antes á commissii.o de redacção.
gistratura no tempo que não pertencia a esta Entl'ão successivamrJntc, em 211 discussão e
nQVJ~.prganistLçiio, desde qo3 esses mngistra- são, sem debate, approvados os arts. 1• e 2•
·.dos JÚI~ eram excluídos, nlio podem elles pet•- do projecto do Senado n, 30, de !892, conce·
di:ir. a·, direitp poJo flicto de serem nomeados dendo; repartidamento 11 L)D. Maria do Carmo
para a nova organisação jutliciltria, ao tempo , tle Alcibiltiles Rttngel e Henriq neta Augusta
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de Amorim e Silva, viuva e filha do mare·
~e ca111po reformado Antonio Martins
Amorim Rangel, pensão annual de I :440$000.
E' o projecto adoptado, para passar ó. 3•
discussüo.
·
Esgotadas as materias da ordem do dia, 0
Sr. presidente marca para a do dia ·30 : .'
Trabalhos de commissões.
Levanta-se a sessã" ó. 1 hora. da tarde.

presente lei, reduzidos a um só com a deno·
minaçíio de - Quadro Extranumerariq-,e a
elle pertencerão :
· ·
I" Os lentes, os substitutos e os professores
das eseolas militares que tenham adquiridq
em taes cargos direito á vítalicidade ;
2• Os arregimentados, membros do Con':"
gresso Nacional, que tenham de exercer ~
mn!ldato por tempo superior a dous annos,
ass1m como os de qualquer corpo ou arma
que exercerem cargos federaes ou estadoaea
absolutamente incompatíveis com o serviço do
Ministerio da Guerra ;
3" Os arregimentados que, na falta absoluta de officiaes dos corpos especiaes. exercerem nos estabelecimentos militares empregos
creados pelos respectivos regulamentos.
Boa sessao em 30 de inlho de 1892
§ !. • Cessada a causa que houver determinado
a translerencitt para o quadro extraPreside11citt do $r. Ptudente de Motaes
numeraria,
o official revertera immediata(vice-:11residente)
·
mente ao quadro ordinario, onde occupnra o
legar que lhe competir por sua antiguidade.
SUMMARIO- Chamnun-I,eiturn <ln ncLn-.~dinmenLo
§ 2.• E' permittido ao governo fazer, 'l!esde
dn votnçiio-EX:I'EUmx'rE-Pnt•eceres-lliNcurso c 're- ja, de um para outro quadro, as transferenquerimento do Sr. Domingos Vicente - Chnmncln. _
Adinmentn dn votnção do ro~uarimon~o- Onorm no cias reclamadas pelas exigencias do serviço.
PIA- Ordem do din pnrn 1 do Agosto,
§ 3.• Os officiaes do quadro extranumerario
concorrerão com os de seus corpos ou armas
Ao meio-dia comparecem 25 Srs. senadores, para o preenchimento das vagas que se derem,
a saber : Prudente de Moraes, João Pedro, observando-se os preceitos da legislação em
Gil poulart, Antonio Baena. Thomaz Cruz, vigor.
Souza Coelho, ·Joaquim Sarmento, Manoel Al't. 2.• Fica revogado o art. 16 da lei
.Barata, Cunha Junior, Elyseu Martins, ,José n. 39 A de 30 de janeiro de 189Z, na parte
Bernardo, Amaro Cavalcanti, Firmino da Sil- relativa aos requisitos para o accesso dos offi·
ciaes do exercito, subsistindo a esse respeito a.
veira, !lfessias de Gusmão, Rosa · Junior. ,,isposição
do art. 11 do decreto n. 1351 de 7
Coelho e Campos, Domingos Vicente, Monteiro
de
Jeverciro
de 1891.
de Barros, Aristides Lobo, SaldanbQ. Marinho
Art.
3.•
Revogam-se
as disposiçües em corJoaqu!m de Souza. Silva Canedo, Paraqhos,
traria.
Ubaldmo do Amaral e Raulino Horn.
Abre~se a sessão.
Camara dos Deputados, 29 de julho de 1892,,
, .
.
_
-Bomardino de Campas, presidente.- Anta;
E hda e posta em d1scussuo, a_ qua.I encer. · nio Barye' de Ath"ycle J<mim·, 2' secretario,
ra-se sem debate,Jlcando a votaçao adm~a por servmdo de primeiro.-F. de Paula O. Guima~
fal~a de numero legal, a acta da sessao an. rües, 3" secr;;:tario. -A' commissão de mari- ·
terwr.
nha e guerra..
O SR. I • SECRETARio da conta do seguinte
qhal
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N. 31-1892

EXPEDIENTE
d11 Camal'a dos Deputados ao .projecto ela Senado, creaudo uma escola d~
mtJahinistas no estado do Pa1·cl

Eme!l:lll

Offlcio do J• secretario da Cnmara elos Deputados, datado de 29 do corrente mez, remettendo ns seguintes
PUOPOSlÇÜES

O Congresso NMional decreta:
Art. J.n Os quadros de otllcin<IS creados
pelo ref(Ulttmento ele 17 do jtLIJOiro ele 1874
(nrt. 232) e pelo decreto 8 do 21 de no vem bm
de 1889, ficam, destlo a dttto. da publicação d11
tm:·lAlh.l

10 - v. IH

Accrescente·se : «E' igualmente crenda uma
escola de machinistns no estado de Pernambuco.»
Comam dos Deputados, 29 elo julho de 1892.
-Bei',mlino da Cmnpas, presidente.- Antan io Bm·r;es ele ;\lh"yfle Jrmim·, 2' sm~retario,
sm•vindo de primeiro.-- ,1, da P"ula O. Gui·
mm·acs, 3' sect•etario,- A' commisslio de marinha e guerm.
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· Do Ministcrio dos Negocios Exteriores, da- 2', obras de 11daptação a fazer
tados de 20 do corrente mez, remettendo, nesse predio .............. . 125:575$515
afim de serem distribuídos pelos Srs. senadoPara o Quartel dos Barbonos:
~es, 80 exemplares do relatorio daquelle ministerio apresentado em ,i unho ultimo ao Sr. 3o, reparos no refeitorio das
Vice-Presidente da Republica.-Faça-se a dis· praças . ................... .
4:360$000
tribuição e archivem-se os exemplares res- 4', construcção do 2° pavitantes.
mento ..... ............... .
36:000$000
5°,
prolongamento
da.
parte
inNove authenticas da eleição senatorial a
74:000$000
que se procedeu no estado de Minas Geraes terna . .................... .
na !• secção do Rio Novo; nas J• e 2• de Bae- 6", encanamentos para aguas
II :215$515
pendy; nas secções unicas de S. Sebastião da pluviaes . ................. .
Encruzilhada, Caxambú, Conceição do Rio Para diligencias policiaes :
Verde e Thomé das Lettras ; na 4• secção do
Rio Pardo e na 2• de Pouso Alegre, e bem 7°, .a dispender com este serassim quatro authenticas da eleição sen!lto- VIço. •••••••••••••••••••••• 218:000$000
rial a que se procedeu no estado da Bahia na
2" secção d:t capital (Se); na 3• de Pam"uassú Pela proposição da Co.mara e concedida. a
e nas l• e 2• da Boa Viagem e Almas.-A' I• verlm conJbrme o pedido, redusida a 2• a
125:000$, nego.das a 3•, a 4" e a 5'. concedida
commissão de constitui~•ão e poderees.
a 6• e reduzida a 7" a 200:000$ ; total conceRequerimento dos ftmccionarios da Escola dido 400:215$, negado 132;360$515.
Normal, solicitando a equiparação dos seus
vencimentos nos dos emprsgados de outros A commissão do Senado, depois de examinar
estabelecimentos congeneres.-A' commissão attentamente a proposição a de colher as in1brma~•ões necessarias, verificou serem indisde fin:tnças.
pensaveis as quantias reclamadas po.ra as
0 SR. 2° SECRETARIO lê e vão a imprimir obms no quartel dos Barbonos, e para a acqui·
para entrar na ordem dos trabalhos os se- sição de um edificio destinado a quo.rtel do
guintes
regimento de cavallaria policial. E, por maior
que seja o seu desejo de restringir as despesas publicas, nii.o se julga auto risada actualPARECERES
mente a redusir a verba pedida para diligencias policiaes.
N. 120-1892
A commissiio de finanças é, pois, de parecer
que seja adoptada a propooição da Ca.mara.
A commissiio de finanças cx:tminou a pro- dos Deputados.
posiçlio da Camara dos Deputados que manda Sttla das commissües, 30 de julho de 1892.
pagar a Justino José de Barros, pagador do -U. do Amm•al.-A. Cavalcanti.-J. L,
Tj1esou~o Nacion_al, os vencimentos que lho
Coelho e Campos.-Domingos Vicente.-Sal•
sao dev1dos em v1sta d:t sua reintegru~•ilo no danha
1l!arinho.-Montciro de Bm·ros,
mesmo Jogar, pelo decreto de 25 de março de
1891. Acceita a doutt'inrt corrente, de que a
reintegração importa ser o empregado publico
N. 122-1892
l'ecollocado nas mesmas condi~'ües, categoria
e direitos em que se achava anteriormente e
de que ft'tra despojado contra a lei; a commls· Tendo a experiencia demonstrado que uma
são e de parecer que a proposiçílo da Camam g·rande parte dos estados da União não tem
podido suppl'ir-se de braços para agricultura
dos Deputados púde ser adoptada.
Co.mara do Senado, 30 de julho uo 1892.- e outras industrias, cm consequencia de cuuAmm·o Cave<lcanti.- Salclan/'" 1llw·i11ho,- U. sus irremovi veis, como as que dependem de
do Amm·al.
sua respectiva situa~•ão geographica ; observando-se igualmente que, no q.ue diz respeito
ú. colonisuçiio como remedia a crise do trn·
N. 121-1892
balho, existem di versidndes de interesses que
requerem
soluções especiaes, correspondenEm mens;tgem ao Congresso pediu o Presi·
tes
ú.
variedade
de nossos climas e producdonte cht Republic;t um Cl'etlito extmorcli·
çües o, tendo as com missões reunidas de comwio de 018:575$515, nssim distribuído:
lonisaçüo e finanças em vist11 que, ainda nesPara o qu11rtel do J'egimento de cllvallttritt ta questão, deve prevalecer o criterio do prin·
dtt brig'!tdtt policial:
cipio federativo;
1", 11 dispcnc.ler com a compt•a
Mas, tendo tts comrnissücs em attenção que
i.lo palaccto Vi~t11 Aleg!'n.... 150:000$000 os l111Xilios por parte da Uniüo, no que se
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refere à immigração devem ser restrictos ao
elemento povoador util á. nossa constituição
etlmica e que represente um filctor conveniente na assimilação nacional de elementos
Jwmogeneos de nossa raça., devendo-se, todavia, deixar aos estados plena liberdade p11ra
attenderem ás suas necessidades, é de pare·
cer que seja adoptado o projecto com as se·
guintes alterações :
No art. 1•- Supprima-se a parte final que
diz -ficando sóment~, quanto a elles, ?'evo·
gadas etc, etc.
No art. 2, Elimine-se! o n. 4• e seus itens
a e b,
Sala das sessões, 29 de julho de 1892.- A
Cava!canti, (com restricções).- Uú"aldino do

75

1892
ORDEM DO DIA

O S1•. presidente diz que, sendo a ordem do
dia trabalhos de commissão, dariL a p;~.lavraa
qualquer dos Srs. senadores que queira apresent!1r projectos de lei, requerimentos ou indicações, e declara que se acha sobre a mesa
e vae ;~.imprimir noDi_a,.io do OJnyresso, ~ara
ser discutido na prox1ma sessuo o segumte
PARECER N,

123-1892

Rcdacçao

O Congresso Nacional decreta :

Amal'al, - Saldanha Marinho.·- Rangel PesUtna. - Ramil'o Bal'cc/los, - DomingosVi- Art. i.' O magistrado que fOI' aposentado
centc. - J. L. Coelho c Campos (com res· em conformidade com a Constituição e leis
tricções).-llfanoel Ba?•atct,- Yil'gilio Damasio. vi"entes tem direito desde logo iL percepção dos

vencimentos que lhe competirem, mostrandose quite com a Fazenda . Nacional, q~.m~to no
ultimo logar que exercm, salvo o dwelto da
mesmlt fazenda por qualque~ 1alto. porv_entura
havida relativamente aos impostos nao prescriptos de Jogares anteriores.
Art. 2." Nenhum magistrado seriL aposentado sem que tenha completado 30 annos de
serviço publico, salvo invalidez provada em
inspecção de saude.
. ._
.
Art. 3.• Revogam-se as dJspos1çoes em oontrario.
Sala das commissões, 30 de julho de 1892.

O Sr. Domin~·os Vicente faz
algumas considerações sobre um pedido de
informações que solicitou do Mimsterio da
Agricultura, relativas ao ramal da Estrada de
Ferro de Campos e Carangola ao Cachoeiro do
Itapemerim, e diz que as informações prestadas por aquelle ministerio confirmam ql\e
tudo quanto naquella occasião disse era a ex·
pressão da verdade.
Proseguindo pede ao Senado permissão para
ser publicado quer a informação do engenheiro
fiscal, quer o officio do citado ministerio.
-.4me,.ico Lobo .-11fanoe/. Barata,
Comparecem mais os sete seguintes Sr·s. senadores: Francisco Machado, Nina Ribeiro, Nin.,.uem pedindo a palavra e nada mais
Laper, Braz Cttrneiro, Joaquim Felicio, Ame- havendo lt tratar-se, o Sr. peesidente convida
os Srs. senadores a occupurem·se com ostrarico Lobo e Esteves Junior.
balhos das ·suas respectivos commissões e desDeixam de comparecer. por motivo justo os ig-mt para a. ordem do dia I de ltgosto:
Srs.: Gomensoro, Catunda, Almeida Barreto,
João Neiva, Tavares Bastos, E. 'Vandenkolk, Discussão da. rerl!tcção do projecto do SeCampos S11lles,Aquilino do .Amaral e Pinlleiro nado, n. 7 de 1892, sobre vencimentos de maGuedes; e sem causa participad11 os Srs. Cruz, gistratlos !tposenta.dos ;
Tlleodoreto Souto, Oliveira Gaivão, Virgílio 1o discussão do projecto do Senado, n. 21
Damasio, Rangel Pestana, Joaquim Murtinho, de 1892, elevando de mais de 40 •;, os venSantos Andracle,Genei•oso Marques, Luiz Dei- cimentos dos actuaes empregados de todas as
fino, Ramiro Bt~rcellos, Pinheiro Machado e classes da ImprensttNacional e Dia1·io Of!i.cial;
Julio Frota.
2' discussão da proposição da Camara dos
Havendo numero legal, o Sr. president~ an· Deputndos, n. 26 ele 1892, autorisando o gonuncia a votaçiio da acta dtt sessiio anterior, verno n conceder seis mezes de licenç•a ao
cuja dtscussiio ficou anteriormente encerrad:t, Dr. Manoel d1t Silvtt M!tl'ra, .iuiz do Tribunal
Veriflci1·Se não lutver mais no rec;nto nu- Oivil e Criminal, com os respectivos vencimero legal de Srs. senadores, pelo que litz-se mentos, para trlttar de sua S!tUde onde lhe
a chamada dos que compareceram :'t sessiio e convier• ;
deixam de responder os Srs. Cunha Junior e 3" discusslio do projecto tlo Senado, n. 30
Elyscu Martins.
tle 1802, concedendo, rcpartidttmento, a DD.
Continua adiada :t votnç•üo da actlt o n do Marin dt> Cal'lllO Alcibindos Amorim Rnngel
requerimento do Sr. Domingos Vicento, pe· e Henriqueta Augusta do Amorim e Silva,
viu l'a e filha tio marechal dr) campo rcl'ormtldo
dinclo tt publicaçl'to do documentos.
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Antonio Martins de Amorim Rangel uma pn,rticipada os Srs. Theodoroto Souto, Joaquim
Mm•tinho, Santos .Andrade, Pinheiro Machado
pensão annual de 1:444$000;
Continuação da 3• discussão do projecto e Julio Frotn.
n. 83 de 1891, sobre emissão, resgate e con- 0 SR. I" SECRETARIO dá conta do seguinte
versão do papel-moeua do Estado, do Banco
dn Republicn,, e os bancos emissores, com as
EXPEDIENTE
emendas.
Levanta-se a sessão ú. I bom da tarde.

6la se!são

Bill

1 de agosto de 18j2

Presirlencia do S1·. Pnulentc de lifo1·aes
(v ice-presidente)
SU.Mi\I~lUO-Chnmndn-Loiturn.

-

ExrEmg;;m- Pnrect.lr-

e nEprovnç[!l rln nctn

\~oLaçu.n

do

urH t'Gqnot•t-

mento do Sr. Doming-os Vicente- Discut'I·W o rcqunrir'1nnto do St•. UbatdinD do Amnt·nl- Apflt'(l\'llt,!ti.r,
do raquorltnBnto- Ot~mm uo~or.\- Votacii.o l'ln t•otlac ..
cciio do prnjecto n. 7- Vot:\ÇÜtl dos [lt'lll'oct!JS Jl:-1, ao
o 3i- \rot:u:üo dn p:·npnsir,lti.o n. :::; - Jiscussií.o dn
vroposiçiio n. 83- Consulta do St•. pt·~~sítlento- Dí~
curso do Sr. ,ltnmil•o Barcollos- niscut•so o I'Oquo!'i~

monto tlo SI', lUw1i1·o Dn.l·colll1s-Vnbçiio dn l'tl~llOl'i
monto - CnnsuHn. do S1•, tJroliidonto- OIJRt:H'\'a<;u.o ti o
Sr. !l!ontoil•o do D::~r:•us- OrfbHl do din para 2 do
col'rt:nto.

Ao !lleio din, compn,recem 32 srs. senadores,
n, sn,ber : Prudente de Mornes, .Toão Pedro,
Antonio Bn,ena, Tl1omaz C1·uz, Souza CoelllO,
Joaquim Sarmento, Ninn, Ribeiro, Cunhn,
Junim·, Gomcnsoro; Elyseu Martins, Jose
Bernardo, Olivcirn, Gal vão, Amaro CavfLicanti,
Firmino ela Silveim, Mes>ias de Gusmão,
Ta vares Bastos, Coelho e C1tm pos, Virgi!io,
Damn,sio, Domingos Viconte, Monteiro de
Barros, Ln,per, Aristides Lobo, Sttlclttnlta lV.!tl·
rinlw, Joaquim Felicio, Ame~·ico Lobo, Campos
Sn,Ues, Joaquim de Souza, Si!Yn Canetlo, Pa·
ranhos, Ubnldino do Amam!, Raulino Horn e
Ramiro Bn,rcellos.
Abre-se a sessão.
E' lida, posto. em discussão o sem debn,te
approYad11 11 acto. rln, sessão anterior.
Vota-se e e tambem n,pprovada n, n,cta dl\
sessão do dia 29.
Comparecern,m durante o cor1·er dn, sessão
mais os soguintes Srs. scnnttdoms: Gil Gon·
ll\rt, J1rnnch;co Macltado, Cr·uz, Rosn .Tunior,
Brn,z Carneiro, R:tnget Pest:tna, Genm·oso
Mn,rqucs, Esteves Junior c Lniz Delllno.
Deixttm do comparecei' pot• mot.ivo .insto os
Srs. Manocl Bttr·ntu., C1ttund:t, Almoid11 Bt~r
reto, Joilo Neiva, E. \Vnndenkolk, Aquilino
do Amllml o Pinheiro Guedes ; o som CM!Sa

..

Officios:
· Do primeiro secretario dn, Camara dos De·.
putn,dos, datn,do de 30 do mez findo, remettendo n, seguinte
PROPOSIÇÃO N, 32-) 892

o Congresso Nn,cionn,l resolve :
Art. 1'. J1ica o Poder Executivo n,utorisado
a conceder ao Dr. Sebastiilo José Spinota de
Atllllyde, medico adjunto do exercito !!a
gun,rnição da Cn,pital Federal, um anno de hcençll, sem vencimentos, parn, ir ú. Europa
n,perleiçoar os seus estudos cirurgicos.
Art. 2 •. Ficam revogadas as disposições
em contmrio.
C:~mara dos Deputados, 30 de julho de
1892. -JO<'Io Lope; Fe>·reira Pilho, 1•. vicepresidente-Antonio de Azel·edo, 1• secreta·
rio.-P. de Pauta O. Guimaraes, 3° secretario.-A'commisslio de marinha e guerrn,.
Do ministro da fttzenda, datado do 29 do
mez findo, deYolvendo, devidamente sane·
cwnndo, um de cn,dn, um dos n,uthographos das
resoluções do Cong·resso Nacional, relativos
tLO pagamento tla divida de que é credor
Antouio de Alcn.ntara J1onseca Guimn,rães, na
qualidade de Jbrnel'eclor das torças exepedi·
ciomtdas que em ISGG seguiram pn,ra Matto·
Grosso ; e à concessão de licençn,, com os vel!·
cimentos do empregado, ao fiel do thesouret·
ro dtt C:lixa de Amortisação Antonio Vianna
Gonç•n,l ves Frn,g·a.-Ao archivo os n,ntogra·
phos e communiCJUe-se ú. outrn, camara.
Do Ministerío elo Interior, d11t11do de 30 do
mcz findo, restituindo, de ordem do Sr. Vice·
Presidente dn, Republica, com a devida sn,ncção,
um dos n,utographos d11 resolução do Congresso
Nacional, mn,ndundo reverter n, D. Adelin,
Cn,rolinn, de Oliveira Ennes Bandeirn,, repar·
tidamente, n, pcnsüo que perGebill D. Cn,rolinn.
Cecilill. Campos de Oliveira. -Ao n,rchivo o
tLutogrn,pho e comrnunique-se iL outra cam11r11.
Do mesmo ministerio e tle igmtl dnüt, pre·
sta11do, em satisfar;fío ú. requisição do Senado
do 2i do mesmo mcz, as inllll'llll1çücs relllti·
vamontc ao pell itlo de demis;ão dos cargos de
pi•csidont,o, vico-prosidento o membros do con·
~ellw d11 lntcndoucilt Municipal rios cidadüos
Dr. Ubaldino do .Amaral J1ontoura, Dr; Gil
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Diniz Gou!11rt, tenente-coronel Eduarllo José
de Moraes, Dr. Manoel Emilio Gomes de Carvalho, Dr. Honorio G. de Paiva Coutinho e
Dr. Nomin11to José de Souza Lima, c outrosim
a cópia do ofllcio, com o qual o Dr. José Felix
da Cunh11 Menezes submetteu iL approvação
do poder competente os contractos celebrados
entre o conselho da Intemlencia e a,; companhias Ferro Carris do Jardim Botanico e de
S. Christovão. -A quem Jez a requisição, devolvendo depois iL secretaria do Senado.
0 SR. 3° SECRETARIO (se1·vindo rla 2°) lê e
. vae a imprimir para entrar na ordem dos
trabalhos o seguinte
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perpetuado que quem fez os malsln11dos contractos niio Jbi o orador nem os seus companheiros de intendencia.
_Consultado, o Senado consente na publica~'ao.

ORDEM DO DIA

Entra em discusslio unica e é sem debate
approvad1L a redacção do projecto do Senado
n. 7 de 1892 sobre vencimentos de m11gistrn:
dos aposentados.
Segue-se em I• discussão, e é sem debate
approvado, para pass11r iL 2° indo antes á
commisslio de finanças o projecto do Senado n
PARECER N, 124 - 1892
31, de IS92, clevanúo de m11is 40'To os venci:
mentos dos 11ctuaes empregados de todas I1S
Á. commissão de justiça e legislação, ex- c~asses d11 Imprens11 N11cion11l o Diario Offiaminando o projecto de lei n. 24 relativo iL c.al.
manutenção aos estados d11 Unilin do direito
de aforar os terrenos dtts mnrin has e aceres- Entram successivamante em 2' discussão
cidos, nos termos da lei n. 3348 de 20 de ou- com o parecer do. commissüo de finanças
tubro de ,1887, attendendo aos motivos que slio, sem debate, approvndos, os arts. Jo e'2,
foram adquiridos como razões de convencer da proposiçlio da Ca!Jll1rl1 dos Srs. Deputados, n.
no. apresentaç~o do alludido projecto, é de 26, de 1892, autor1z11ndo o governo 11 conceparecer que seJa elle adoptado pelo Senado. der 6 mezes de licença ao Dr. Manoel da Silva Mati·a, ,juiz do Tribunal Civil e Criminal,
Sala d11s commissões, 30 de julho de 189Z.
com os respectivos vencimentos, para tratar
-Gomcnso1·o -Tavm·as Bastos.
de sua so.ude onde lhe convier.
Vota-se e é npprovndo o requerimonto, Segue-se em 3a discusS[o, e é sem debate
feito na ses.ão anterior pelo Sr. Domingos upprovado e adoptado par11 ser remettido a
Vicente, pedindo a publicnç[o, no lJim·io do Gamara dos Srs. Deputados, indo 11ntes iL com!Jongresso, das infbrmaçõr•s relativamente á missão de redacção o projecto do Senado n.
mauguração do Io trecho da Estrada de Ferro 30, de 1892, concedendo, repartid11mente, a
Campos a C11rangola, ramo.! de Santo Eduardo DD. Muria do Carmo Alcibiades Amorim Rangel e Henriqueta Augusta de Amorim e Sil·
110 Co.choeiro de Itapemirim.
va, viuva e filha do m11rech11l de Campo, reformado, Antonio Martins de Amorim RanO Sr. Ubaldill.o do .A.niaral g·el, uma pensão annual de I :044$000.
diz que, complet11ndo o que disse em uma das
sessões p11ssadas, solicitl1 do Sr. presidente,
que se digne consultar o Senado sa permitte O Sr. Presidente-Na ordem do
que sejam publicados no Diario do Congresso dia segue-se em 3" discus~üo, com as emend11s
os papeis que a mesa acaba de receber cm oll'erecidas, a. proposição da Cam11ra dos Deputados, n. 83, de 1891, sobre emissão, resgate e
respost11 ao seu pedido de informações.
Desses papeis se verá que a intendencia, de conversão do p11pel-moeda do Estado, do Banco
que teve a llonra de ser presidente. obteve da Republico. e dos bancos emissores, com as
su11 exoneração em II de ug·osto do 1890 ; que emendas. A 3' discussão desta. proposi~ão da
11 25 desse mez a nova intendencia levava ao da Cttmara dos Deputados, como se recordará
conhecimento do governo o projecto llos con- o Senado, ficou encerrada na sessão extraortractos a Jitzer com 11s companhias de cu.rris dinaritt do corrente anno.
urbanos ; que essa. nova intendencia declarava Por força <111 disposiçiio da 2' parte do 11rt.
ter recebido as communicaçücs das asscmblens 154 do regimento do Senado, entendi que
geraes das companhias autorisando o contra- devitt dar pum ordem do dia, não a votaçlio
cto ; quo lhe competia acceitar ou recusar no dtt materia, cuja discusslio ficara encerrada,
todo ou em parte as bases ~uc tinhu.m sido mais a continuaçlio dessa discusslio.
formuladas durante a administraç[o do or:t· O regimento dispõe nesta parte o seguinte
dor; que as acccitou, Jhzendo algumas u.Hem- (lê):
«As matcrias, porem, encerradas que niio
çücs, as quaes suspeitou ao juiZII do goveruo.
forem
decididas na sessão do anno e ficarem
Com estes documentos otllcines parece que
fica por uma vez tcrmlnndo o~te incidente o pttrll a do anno seguinte, considerar-se-lliío
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como adiadas para continuarem a ser discu- commissi:ío de finanças para de novo considetidas de novo nos termos em que se acha- rai-o.
·
rem,,
E' certo que o regimento falla em sessão do
REQUERIMENTO
anno; entretanto me parece que o pensamento
do legislador ê que o projecto cujtt discussi:ío
fica.sse encet•rada em uma sessi:ío legislativa, « Requeiro que o projecto, ·emendas e subna sessão legislativa seguinte considerar-se- stitutivossejam enviados :i. commissüo de finanha adiada a dis~ussão para continuar nos ças para interpor pp.recer.- Ramiro Ba1•cel/os. »
termos em que !louvor ficado,
Interpretada. assim a disposição do regi- E' lido, ::í.poiado, posto em díscussilo e sem
mento, apezar de ter sido esta discussão en- debate app!'Ovado.
cerrada na sessü.o extraordinaria deste anno
e nilo na ordinaria tlo anno passado, entendi Fica adiada l\ discussão, indo, entretanto, a
proposição e as emendas á com missão de :tl·
dever submetter o assumpto a discussilo e nanças.
não só a votaçilo.
Entretanto, me pttrece conveniente, visto
não estar o procedimento da mesa nos ter- O Sr. Pre!lidente- Vou submet·
mos espressos do regimento, que o Senado se
ao Senado uma consulta da mesa.
pronuncie sobre o incidente, isto é, se deve terEntre
otrerecidos ao Senado ficoncidnrar-se· encermdtt a discussão e nesse gura umosdoprojectos
Sr·.
Monteiro
Barros sobre
caso proceder-se a votação, ou se deve conti· immigração. Este projecto de
está
já com o panuar a tliscussão.
recer das respectivas com missões e impriminO SR.RA~nRo B,\RCELLos(pala o1·dmn) diz que do-se em avulso.
ti. vista da consulta que o Sr. presidente acttba Na fórma do regimento deve ser dado para
de fazet' ao Senado, pecliu a palavra, pela or- ordem do dia dos trabalhos do Senado.
dem, para Jilzer lembmr que, em uma mate- Entretanto, embora eu nilo tenha recebido
ria complicttda como ó esta, cujas condições communicaçüo oJllcial, sei que actualmente a
variam de anno a anno, é sempre conveni· Cama,ra dos Srs, Deputados occupa··se com o
ente a discussão; o Sena.do tem tudo a ganhar mesmo assumpto : 1lgura na sua ordem do
com ella, (apoíarlos), mesmo porque a com- dia um projecto do Sr. Costa Machado com
missilo de flna.nças deste anno não é a mesma parecer da respectiva commissi:ío.
do anno passado,e ci de esperar que ell11 quei· O Senado vae, pois, resolver si julga convira estudar ilS condições actuaes do projecto e niente iniciar debate sobre o mesmo assumouvir o Sr.mínistro da 1ttzendl1 sobre o assum· pto que esta. sendo debatido ou, ao menos, fi.
pto.
,zurando na ordem do dia da Gamara dos Srs.
Acha, pois, que deve continu11r a discussi:ío Deputados.
do p!•ojecto, parecendo-lhe isso mais consen0 SR. MONTEmo DE BARROS (pela
taneo com o regimento, embora não esteja no o1·dem
) , depois de algumas observações
espirita da lei.
sobre o quo observou o Sr. presidente do
Continua a3' discuss[o da citacla proposiçlio, Senado, diz que lhe parece que o projecto do
com as cmendtts of!'erecíclas.
mesmo senado, sobre 11 immigmçüo chinesa,
eleve entra1• na ordem elo dia,apezar de acharse em discussilo na Camara dos Srs.Deputados
O Sr. RaJniJ."D :aarcellos - outro projecto que, de alguma sorte, refere-se
Como disse 1111 pouco, julga que temlo variado a essa immigraçilo.
as condições e as circumstancias de a.nno para
Consultado, o Senado resolvo affimativa~
anno, ha necessidade de que o projecto da Ga- mente.
mara, as emendas do Senuclo e igualmente o
substitutivo a.preser.tu.do sejam novamente Esgot11das as materias da ordem do dio., o
examinados pel11 conunissão de finanças, por Sr. presidente designa parn. a do dia 2:
que estt1, attendendo its circumstancias actuues
e ouvindo, como 6 rle presumir, o Sr. Ministro 2" discussão da proposição da Cllmara dos
dtt Jhzenda, !hril os retoques que o projecto Deputados, n. Zl do 1892, mandando pagttr
a. Justiniano Jose do Barros, pagador do Thcprecisar.
Pot• exemplo, tendo vari:tt!o muito as con- souro Nacional, os vencimentos que lhe sü.o
dir;õos t!o c:tmbio do mmo p~ssaclo para cit, ó devido&, cm vista da sua reintegraç•ií.o no
muito müut·al que o pl'qjoc,to soJfJ•a, m~diflctt· mesmo legar ;
ç•IT.o no ponto om qno so r~dot•o ao cmnl.tto .. Por 2·• discussão cltt proposição d:t mesma ca~
isso J•equct· ao ::;r. lll'o~tdonto fJlLO so dtgno mo.ru, u. 25 ele 18\l:.l, iLUtol'iSI1nuo o Poder
consultar u Sonaüo so o projecto devo it• it Executivo ti tlcspenclcr· no oxcrcicio corronto
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a quantia de 486:215$, para. acquisição de um
predio para quariel do regimento de cavalla·
ria da brigada policial e outras obras ;
2• discussão do pro,jecto do Senado, n. 10 de
1892, sobre a immigração chineza.
Levanta-se a sessão á 1 hom da tarde.

62" S1SSITo em 2 de agosto ue 1892 ·
Presidencia do Sr. P.1•udente de 21:loraes
('llice-p1·esidente)
SUMM AIUO-Chnmndn-Leitttrn a nppt•ovn.ção dn. nctnExpcnmNTr.-Pn.t·eccrc~-Rcquorimento

do St•, Amnro

Cn.vnlcnnti o sun. votnciio-tJnnBM no nu.-VCJtn.çü.o

dr~ proposu;[o n. 21-Votn~i'i.n dn. pr.:>posi~1[0 n. 2~ o
reqn~~rimonto elo Sr. Andrn.do Rnen:t-Disr.m;sü.o do
proj6cto do ~enn.do n. 10 -Discursos doR St•s. Amnro

Cn.vll.lcnnLi, Elymm 1\Inrtins, Montoiro de Bnrros a
Rn.miro Bnrccllos-Adiu.mento dn. Uiscussilo-Ordom
da difL pa.rn 3 do corronto.

1892
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0 SR. • 1• SECRETARIO dâ. conta do seguinte
EXPEDIENTE ·
Officios:
.Do l• secretario da Camara dos Deputados
dat.1do de 30 de julho ultimo, communicando
~ue, tendo aquella camara adoptado o pro·
Jecto do Senado que altera às disposições do
art. 3• da lei n. 85 de 26 de janeiro do corrente anno, Jbi elle remettido ao Vice-Presi·
den~e da Republica, afim de o sanccionar .Intmrado.
Do Ministerio da Fazenda, datada de 30 do
ll!ez findo, prestando e~ resposta á requisi·
9uo do Senado, de 8 de JUnho ultimo, infor·
mações relativamente á conveniencia a crea·
ção de uma alfandega em Sant'Anna do Livra·
mento.-A' commissão de finanças.
Quarenta e quatro authenticas da eleição
senatorial a que se procedeu no estado da
Bahia, nas seguintes secções: 1• e 2• da Villa
Viçosa, 1", 2" e 3• do Santíssimo Coraçilo de
Maria, l ", 2", 3• e 4• de S. José da Casa Nova,
9" de Bom Despacho, 1• e 2• de Oliveira, 1•,
2", 3" e 4" de Ilhéos, 2• de S.. Gonçalo dos
Compos, 1" do Riachão de Jacuipe, 1• do l•
districto e 2• do 2' districto de Condeuba,
2" 'de Nazareth, l" do l" districto e 2• do 2'
districto de Pedrão, 2• de Alagoinhas, 3" · da
Boa Viagem e Almas, 4• do 2" districto de S.
João do Paraguassú, 1". 2" e 3• de Ouriçangas,
2• da Purificação dos Campos, 2", lO" e 12' da
Feira de Sant' Anna, 3• de S. Pedro, 1• da
capital (Santo Antonio), 3• e 4• de Cannabrava e unicas de Trancoso, Santa Rosa (Con·
deuba), Lages (Condeuba), s. José do Porto
Alegre e Lage; 22 actas da. eleiçilo senatorial
a que se procedeu no estado de Minas Geraes,
nas seguintes secções: G" de Santo Antonio de
Itinga, !•, 3•, 10" e II• de Arassuu.hy, 111. e 2"
de S. José do Paraiso, 4" e 6" de Januaria,
2" do Paraiso, 1•, 2", 3" e 4" do Rio Novo,
2" de Caratinga, l" de Bocayuva, 3·• de Theophilo Ottoni, 18• do Diamantina e unicas de
Ca.pivari, S. Francisco e Santa Luzia (Fi·
dalgo) ;-A' commissi:io de constituição e po·
deres.
O SR. 3" S!ilORETARIO (scr'llimlo de 2•) lê e
viio a imprimir para entrar na ordem dos
tru.b~lhos os seguintes

Ao meio-dia comparecem 36 Srs. senadores,
a saber :· Prudente de Moraes, João Pedro,
Antonio Baena, Thomaz Cruz, Francisco Ma·
chrdo, Souza Coelho, .Toaquim Sarmento. Nina
Ribeiro, Cunha Junior, Cruz, Elyseu Martins,
José Bernardo, Oliveira Gaivão, Amaro Ca·
valcanti, Firmino da Silveira, Messias de
Gusmão, Tavares Bastos, Rosa Junim•, Vir·
gilio Damnsio, Domingos Vicente, Monteiro de
Barros. Laper, Braz Carneiro, Aristides Lobo,
Saldanha Marinho, Joaquim Felicio, Campos
Salles, Rangel Pestana, .Joaquim de Souza,
Silva Ca.ne(!o, P;tranhos, Ubaldino do Amaral.
Raulino Horn, Esteves Junior, Luiz Delfina e
Ramiro Barcellos.
Abre-se a sessão.
E' lida, posta em discussão o sem debate
approvada a acta da sessilo anterior.
Comparecem mais os 5 seguintes Srs.
senadores: Gil Goulart, Coelho e Campos,
Americo Lobo, Jollquim Murtinho e Gene·
roso Marques.
l'ARECiilRiilS
Deixam de comparecer por motivo justo OM
Srs. !"fanoel Barata, Gomensoro, Cutuncla,
N. 125 -1892
AlmeHla Barreto, Jo~o Neiva, E. \V<tmlen·
kolk, Aquilino do Anmml o Pinheiro Guedes; e som causa ptll'ticipada os Srs. Tilcotlo· A commissilo do finanr;as, tomando cm
roto Souto, Santos Andmdo, Pinheiro Mtt· considert~t;i:io o projecto do lei n. 31 do 1892,
do Sonado, que propüo a clovttção do 40 "f,
chado e Julio !~rota.
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nos vencimentos dos actuaes empregados da
Impren~a Nacional o do Diario 0/ficial, entende que a materia :do_ mesmo projecto não
demanda uma apremaçao larga e tleto.lhada,
para bem julgttr da sua procedencia.
Os vencimentos e salarios de todo o pessoal
dos alludidos estttbelecimentos são subidamente diminutos e cada dia mais insumciente3, para occorrer ás necessidades imprescindíveis da propria subsistencia: debaixo
deste ponto de Yista, a razão de ser do projecto é manifest11.
A elevação proposta, por meio de uma porcentltgem,-methodo que o projecto adopta,
e, sem duvida preferível para o caso, desde
que o seu fim é:-que ella vá aproveitar a
todo o pessoal, sem distincção de classes, desde
o chefe até aos operarias ; -e com relação ao
quantum da porcentagem fixada, nada tn.mbem ha a oppor, por duas razões principaes:
-u primeira, que 40 olo sobre vencimentos
e salarios pequenos importam em um augmanto, relativamente, insignificante; -a
segunda, e esta razão é muito para attender ,que trata-se de estabelecimentos industriaes
cuja receit!L já excede a despeza, isto é, onde
o trabalho, que se remuner,t, produz para o
seu proprio pagamento.
Embora propriedade do Estado, este não
deve visar lucros de estabelecimentos de semelhante natureza.
A despeza do Thesouro com a Imprensa Nacional e Diario Of(icial é, verdadeiramente,
reprodutiva.
Além disto não se póde deixar de muito attendct· a diversas outras considerações que oecorrem igualmente, em favor do pessoal de
taes estabelecimentos.
Depois da promulgação da Republica, o Ministerío da Fazenda ( não trata-se aqúi dos
outros ) reorganisou as repartições que lhe
são subordinadas : Tlw.,·otwo , theso!trarias,

ficou a Imprensa Nacional,, cm 189l,.Jivros·em
branco, talões e impressos àvulsos no valor
de 251:528$, o que no corrente anno se elevará a mais de 300:000$, si attender-se à
quantidade de encommendas já recebidas.
Para dar conta de todo o serviço em 1891
foi necessario trabalhar extraordinariamente
231 noutes, com todo ou parte do pessoal, conforme as necessidades.
Prova mais eloquente do augmento de tra·
balho são os algarismos seguintes : ·

REC~ITA

AN:-IOS

DESPEZ,\.

',·1

.I

'I
'•

'

SALDO

iSSO •••.•••.•

616:2>1$72>

532:0S2$727

81:108$008

1.8\10 •••• •••••

838:800$12>

710:3~3$162

128:4:>7$003

ISO! .........

so2:5-lr~sBt2

803:577$960

85:J67~652

''

2.3i7:!i07$·162 2.048:973.3810 208:6233713

Assim, pois, em vista das razões e motivos
que ficam expostos, a commissão é de parecer
que o projecto continue na ordem dos trabalhos e seja approvado, modifieando-se,apenas,
a sua redacção deste modo:
OCongresso Nacional decreta:
Art. I. n Os venciméntos e salai'ios de todo
o pessoal da Imprensa Nacional e Diario O(ficial são augmentados de mais .40 "I• sobre as
tabellas vigente.
.
A!'t. 2. o Revogam-se as disposições cm contrario.
Sala das commissões, I de agosto de 1892.-

Amaro Cavalo mui .-Saldanha Jllarinho. "-U.
alfandegas, meoas de ?"andas, Caixa da ;lmo1·· do Amaral.-R. Barcellos.- Domingos Vitisaç<1o e Casa da J.foada, augmentando o pes- cente.-!. L. Coelho e C~mpos.

soal e vencimentos e dando, como razão, o accrescimo de serviço. Exceptuou sóme11te a
Imprensa Nacional e o Dia rio O((icictl, posto
que a seu favor se pudessem a!legar as mesmas razões c com mais fundamento. O movimento ascencional dos servi~:o sob o do mini oda
Republica epatente:quanto ao Dictrio Oificial,
duplicou-se o numero de folhas e, ainlliJ, assim, tem sido necessat•io dar repetidos supplementos ; quanto tt Imprensa Nacional, as
obras e expediente ofllcitws e obras particulares autorisadas pelo governo ti verttm incremento desusado ; e até rep11rtiçücs que, anteriormente mandltvam ÜLzer sun.s impressões
em officinas ptLrticulares, encaminhamm pam
ahi as suas cncommondas, taes eomo : o,; telcgraphos, o Correio e 1). E~trada de Ferro,sendo
que, só pam essas tres repartições, prompti-

,I,

.I

~'

N. 126 - 189';?.

A commissão de instrucção publica, éxàmi·
minando o projecto do Senado n. 53 de 1891,
que vae entrar em 2• discussão, e procurando
corresponder iL sua confiança, é de perecer
que elle seja acceito, com as modificações que
entendem ti1zer ao mesmo projecto.
Oprojecto no seu conjuncto ê bom e corresponde as grandes necossidades do ensino neste
momento, alterado, todttvia, .como se Mgue :
Art. 2. Em vez do duas cadeiras, ambas de
clinica abstotrica e gynecologiea, uma de abstetricia, que so occuparà da parte theorica
indispensavel, e da parte pratica, e outra exclusivamente de gyneco!ogia.
0
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_A C?tlcir::Ltlc.obslctricia, pensa a commi~s~o. guom prepamdo parn in;:ct•evet•-se do bo::t fo,
pude se.!:' dJspcnsad.[\ _porque sem cll[l os nem juizes c:ompetentes p[II'tt o julgamento.
u.lumnos nao conscg-turao o [H'CJXH'O oom·c- Levndo n. ell'2Ho f1clo Conn·res'o Nttdonal o
niente c necessttrio, não cstutln!ltlo o parto em pro,jceto, e cltegnnc o tt soe J~i tmrn. as 1itcUI·
todas ~s suas pliases, os ncctdentcs IJUC o\ eludes tle medicimt tln. Republica, ptwa tornn.r
compl!C!llll, e fimdm~!1te n.s regras rt u7 gui::tm . efl'ecti vo o ensino, ó pt·eciso contratar-se de
o pn.t•ten·o por ?ccaswo d~sse actt~ pilyswlog·tco, entre o pessoa I pt•rpamt!o nn Europa. para. o
sO.J[I o pe~rto sunples, se.Jtt Jabot:,tosn. 1lc modo ensino clessn. cspeeialitlade, um pro!essot• partt
n. reclamar o elJlprego dn. wrsttO, (on·cp.<. e cad[l um;L de nos'US !itcultlatles.
outro~ r~eios cirurgicos ou manua~s que o
Ha tlindano pro,iecto w,cumulnçües ma.is ou·
caso tndtqne.
menos tnNr.rat•itts, que talvez pudessem sol~
Dcccot•ro desla. exposição que est.utlos desta. f't·cr altero.çi'í.o, que se ltat•monisttlll mais co!ll
ot•dctn Jilzem·se tiio sú cm uma cadeit•;~ que ns necessidades elo ensino, pl'ocurando mais
comprcltemli1tt prlrlc theorictL o n pt·t1lica.
estr·eil:ns rel:tr;ües <•nLt·e as mttlet·ías da mesma
Ainda par·ece à cornmíssão qnc no art. 4" cmlcit•tL
tlo projecto htt motlilica(•l>e:; que tleYem ser
Totl;tvi;l,tt commissiio, tentlo ouvitlo o íllus!eít::ts.
tt·c nuctoP tio pt'O.Iecto, ornnmento clesttt casn,
A cadeira especial de anatnmín. cirtn•gictt como todo o Senttdo s:tlJe, estit uutoriSttdtt tt
deve ser sui.Jstituídtt por uma do anatomitt deelamr l'[UC S. Ex., cstutlamlo mais pr•of'nndesct•ipti1'a, cu,jo estudo (segundo atlt·mnçGes tlamente ;t mttterin. tem um suh·titutiYo ao
u.t>;orístttlas,. que a conunissiio consultou, pPo· st>u proprio projeeto, que npt·c~1entru·it no corcumndo cumprir o seu deve!'. illustmntlo-se, rel' do debate. ·
e pondo-~e a ptLl' das necessidades do ensino
Esl1t inltmnaçiio decide-nos tl não cntt•ar em
das lhculdnde>), cu,jo estudo. rli,semos. serit outms consitleraçGe.,, que não lCJ·iio lognt· talsempre tlcfllciente, continuando a ;;er· leito vez tlt,;ulte do sui.Jstituti\·o. que peltt compecomo o tem sitio uté ho.:e em nossa;; thoul· teneia, salet•, pl'tttiea. fJUe tem o eximia pl'O·
dttdes.
llessot·. sert't. um tt•abn lho que mercr;tt tt tttHtwendo, pois. dua~ r'adeiras <.le anatomia ten•;·ITn do Senado e sua tt.ppr·ora\·iio, limi·
desct•ipti va, deverá o cm·.•o set· distt·ílmirlú por tttntlo a,;sim nos;Q pat·ecet·.
2 n.nnos, cabendo n. t·ada. pl'OJ~s,ot·. que lecíco·
Sahtrlas <·ommissit8S, 2 dP ago<to <111 1~02.n:t em um armo, acompanhar no ensino o Lu i; Dâ (!,,o rclatnt•.-R. Ni1111 lli/J<iro,
anno seguinte (que e o 2•), afim do Jmver
methodo, ordem e proveito peltt coutinnaç-~o
K. 1:!7-1892
não inl:et·rompidn. do ensino dessa materia.
A conunissiio pond~r;t mspeitosamenL8 ao
As comm isst'e" ele j nstkn· e leg·islaçiio
Senado que é tilo difficil de tlprender nmttomín., que em ttlg-umas 1ucultlades da Europtt e <le constituiç:iio e poderes, tendo preha dou:; professor<:s e que un reg·imen de on· senic o pt•ojecto n. ~'l de 25 t.lc junlto do
tras, que não estttbelcce tt <ltmlídntle profis· !802. ttpprcl\·ttdo nestn. easa. c na Cttnlllrtt dos
sional, o ensino [Lnal.omico e completado pu!' Srs. De!lutatlo~. e pelo qual se concede amnístin <1 todo~ os cirlttrlãos implictttlos nos acontept•ofessot•es tmxiliarcs.
A commissiio tem tt fazer ainda alg·umns cimentos que motimmm o decreto executii'O
de 1O tle n!Jl'il deste ttnno, pelo qual o
obserrnçiies soht•o o arL. 5" do pt•ojecto,
Não deseonhecemos 11 utílidatle de uma m· chefe <lo Esl tHio tleclut·ou 0111 estado de
deira tle btwteriologitt e tnh·ez nfio lllsse o sítio n. Cttpitttl Fetlet•n.l, impoz medid;ts ele
seu logar mttis propt·io uma e'coln de medi· rept'es:::t'iO cotltt'[l todos que tom[lmm part.o
nas t·o,·olta.-< <lest.tt c;tpítttl e tias Jbt•tn.leztLS tio
Citltt,
Sttntn.
Ct'IJZ e Ln.g-e quo ltttVi[llll tidn Jogar
Todnsitt. nã.o ;;e póde nem ;;e r.le\'e t~lltal' a
<Jt•ettr;ito de l'S~)ltts ou instintt.os. que serin.m em l li de jn.neit·o tlcstu anno, veriflcnm:
1". que tt Cttrnn.m dos St's. Deputados, usan·
'diSllendioso~. que virittm sohrecn t•t•egm• mais
tlo
<ln. pt•crng1tt.irn. qne llte comp~to p:lo
as obt'i~nçües do et•at·io pu h! ieo, nesttt ltom de
ttvt. 30 dtt Constlt.uiçfto ~por Jbrqtt d~ tl.elíbem·
sacrifieios. por que tl.tt•twes:m a wtç:tio.
Assim encontt·adas as Jiwuldatles. tuna ca- •·tio su;t, e me miou o proJecto de nmntstm n. :.l·l
tleir•u. de bnctereolo~:i:t, limitada tt sua applí- t'!e 25 tio jullto dr. 1802, pelo que rPcel:cu a.
C!1çiio ú plll;lrolog-itt intct•tt•opicn.l, enrl'tlspontle llllllteraçiio tle 22 C na nlltttlitln. ct\lll[ll'tl. :
a umanoccssidutle, qno [I sciencía modermt 2". rJUO tluns lbmm ns cmetHins l'ormul,rtlltts
creou. o serit um ensuio lJnm as tentati,·a~ peht Catmu•tt dos Srs. Deputados ttO pro.1ecto
ele amnistia appt'OI'atlo pelo Scnntlo, tt ~nber:
maiot·e~ e po>tet•iores,
Umn.. nppt•ontnclo os actos tlo gm·et·no reE' noces•ttt•io notm· que as JitctJ!tlalles act.n·
u.lmcnte ntio teem mestres llllste ttoYnmmo dn Jerentl's iLOS acontecimentos tio lO c 12tlo me~
scionein. que n. t·tltlcit•lt pot· e,;.<u motivo não de :tbt'il tio correntr anno, um cnmprimento
podtll'tl entml' em eorwm·,o,tHio lttn·en<.lo nin- tlo tli,posto uo nrt. 80 L' n. :~1 tio [ll't. :.1'1 tltt
llltü
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ANN,~ES

DO SENADO

Om, sendo a.ssim, mnito embom ltS duas me·
Constituir,·ilo Fcrler:J.l, emenda que ficou oc·
cup:tndo no projcdo primitivo o Iogm· de ti idas consngoraclas no projecto di vü·jn.m no seu
processo 1in:tl. porque lt pl'imeira e apenas
art. 1".
Unm ontrrt emenda amplin.tim que estende nrn:t resolucção do Congresso que independe
a medid:t da ltmnistia lt todos os que directa de s:tnc~,li.o,e lt out!'lt cn.r•eç;t destas, com tudo,
ou indirect(lmente tomar:tm p:trte JHt r•evoltlt si Ji.lssem desligadas :1ntes de ser·em conjundas lbl'tttlezas d:t Lttgc e Santa Crnz em I Dde ctamente a.ppromdas ou r·oprovadas, d:1r-sejltneiro desta :mno, rJlmnto :tos crimes que ltia. a impossihilidade ele cumpt'Íl' o preceito
e~tivevem ligados lt este movimento sómente. const,itucional do ltrt. 39 § 1", j:'1 ltcinm texNenlmmlt obsurvaçã.o tem :t commissfio :t tua.lmen te citltdo.
fazer no que toca. ú. primeim d:ts emendas ad· Sepat•ados antes t!lt "J?provnçito ou rejeiçilo
dicionadas pcl:1 Cttin:tr:t dos De}mtlldos ao d? ::ien:\Clo, o. resultado e estc:-o projrcto nilo
pucle vo!t:tr :t C:tm:trtt p:.tt'lt sustentai-as pot•
pro,jecto orig·in:tdo nest:t cas:t.
'lj:3
ele seus votos, caso os po>s:t reunir, o
Não podendo o Senttdo conhecer, ttntes da
Canw.l':t rios Srs. Deput:Ldos, dos ltctos pmti· que impol'tu.nci:t 1htgmnte violaçilo cont.itu·
carlos pelo l'oder Executivo, decretando. como ciona!.
decretou, o estado de sWo destll c:.t}litltl c Silo, pois, ltS com missões de p;wr•cet•, qmtnto
tomanclo medidas cxtt·aorilinarias ele l'epres· :1 esse ponto. que as duas mecliclas entrem
silo tltes como lt situaçilo o exigoir:t c, ca.bendo conjuntamente em debttte no Senado, p:tra.
a inichltim desse ex:tme it Cmn:Lm dus Sr;:. r!:tr lagar tto ctunprimento do :tl't. 30 § 1o dn.
•
Deputados. como o propt·io Senado reconheceu ConRtituic;ilo Fedem!.
e se verifica das rlisposiç,õcs constitucionaes Qtmnto iL emend:t amplilttivn.que estcnclc os
(:trts. 20 e 53 cl:t Constituiç,i'io). a emenda ao benelicios da :tmnistitt consugotw.los no proprojecto po.rece iL commissilo plen11mente jus- jecto do Senado aos implic:ulos mt revolta. de
:santa Cruz e Lag·e, a commissi'io nilo se eles·
tificacla.
Convem, entrett~nto, ponde!'ttr aindlt que o percebeu dos gmvcs inconvenientes que po·
pr•imeiro dever dos legislu.dor·cs ch:tmaclos lt ciem resultltr dcsstt indusi'io ele elemento mi·
conhecer Ll<lS medidas tomadas pelo c! rele do Iit:tl' em um acto de c:tracter civil; mas, pe·
Pacler Executivo, ex-Di do ar·t. 80, § 3" lht saneio com nmrlur:t reflexão tts msües que
Constituiç,ilo, e conhecer c julgur antes de militam pró c contm :t rel'cricl:t meclid:t, che·
tudo da constituciona!idltcle das medillas to· gou á seguinte conclnsiio:
Além de p:wecet· pouco cquitltt.iv;t :t dispa·
macias pelo Presidente cl:t Republictt.
A medicltt que const~grou a amnistilt e que !'idade de condir;úes entre os elementos que
por cil'cumstttncitts cspcci:tes p:1ssou r·n.pid:t· colohommm cm nm sú e mesmo acto crimimente no Sen:~clo, explica, }JOl' su:1 vez, tam- noso, diveJ•sific:tn~lo. o modo de !l.preci;Ll-os
bem lt necessidade que teve :1 C:umtrlt elos Srs. concedendo tt mnmstm a. uns e su.Jeitanclo os
Deputados t.lc salv:w tt exig-cnci:t constitu- outros ao julgamento e :1 penas, o que púdn
cional do art. 80, § an, colloe:tndo· no mesmo pa.recer irr•it:tnt·• aos principias cln. moral e do
projecto de amnistitt tt revoluçilo peltt qual o direito, as commissf.es entendl'm quc só esse
Congresso appt·ova as medidas ex lraordina- motivo tom:t diiilcil:t sep:tmçito dos dous ele·
ri(IS tomadas pelos rlcct·etos rle 10 c II ele mentos, si hcm que aconsclhad:t paios intet•esscs da disciplina.
.
nbril do anno vig-ente.
Além
disso,
púde
pttrecer
que
esse
acto de
Nem outt·o alvitre lhe cttbitt em Yish da
sevel'icl:ule
ela
p:trte
do
Cong-resso,
niT.o
só não
sitnn.~'ão p:1rlamentar que se 1ormou.
consult.tt
lt
}JO!itica
de
paz
e
J'mt.ernid:ule
que
Vila cabe, pot' outro I:ulo, ao Senado n. se·
e
preciso
tentttr,
como
pócle
ter
consequencia·
par:wã.o d:ts duas disposiçüe~ ~inüo depois de
contrtlrias ttos fins do pmjecto que se discute.
;tpprov;tdo o pt•ojecto inteiro.
A clisciplina t:tlvezrcclame, p:tr;t nmnter·Sü,
A ra~ilo e consticimml e ohvilt.
esstt mcrlidtt ele rigol', mas tts commissües,
A Constitui('i'io no nrt. 20 diz:
ttttentltndo ao pensttmento que leva o Con·
« O pro,jecto de uma cltmltra, cmcnrlado nlt grosso :1 conceder :t mnnistilt ampltt que se
outm, volvcriL i1 pl'imeim que, si acceitar as contem no projecto sujeito ao seu estudo e cltt
emendas, envial·O-Ji(l mmliflcat.lo, em conlbr· emencltt exte1ni ~a d:t :tmnistia que ltO mesmo
midade dessa, :ta Pot!er Executivo.
loi accrcscent:tclu., pesando todas u.s considera·
No caso contrario (art 30 § I"), isl:o c\, si çües pró o conti'tt, resolvem nilo inl'l'ingir o
as emend:ts forem rc.iei t:tclas, vol veri1 ú. c:1 · g·rttnde pcns:Lmento politico cl:t amnistill inlllltl'iL rcvisoJ•lt, o, si as :tltcm.c·u~s ol,tivcrem discriminada, tcnt:ttim generosa pttm :t polidons J.et·•:os elos votos elos memhi·os JH'escntes, tictt de l'rltterniclalle c de p:tz qtie convem em·
consitlcrnr-sc-hüo itpprovarhts, sendo entflo rc· prchcncler.
mctticlas com o projecto iJ, e:tl!l:ll'lt inicindom..
Assim. pois. entendem rts commissõrs reuIJUC pocleriL reprocluzil·lt~ pelt1 mcsmlt ma- niclas C]UO o pro,;ccto rmemhtclo pela Cn.nutt'll
neirn.»
dos Sr;;. Deputados deve set' posto em debate,
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tal como est:i c, depois de D.ppro,·ado, separar-se a emcntla appl'ovativi1 dos actos do governo, como j:'t ficou dito, c remettido ele novo
á Camam pn.m complet11r os tmmitcs o. que
·est:1 sujeito.
·
S:tb drts commis>Gcs, 2 de agosto de 1802.
-J11·istirL~s Lobo, relator.- Joaq1tim Felicio.
·-··TC<vw·c< Basto.<.-F. Jiaclv<do.-GomcllSOI'O
-Campus Sal!"'·
·
O S:L J\)!ARO CAYAT.CANTI ( peltt o;·dam)

,r eq u c r :1 o St•. pre<illente que consulte
ao Sen:•do si eoncede dispenstt de impressão
em n.vulso do parecer sobre a emendn. da Gamara dos Deputados no pmjccto do Senado
reltttivo ti amnistitt a todos os cidadãos detidos
-e destei·rn,.Jos por Jbrç:L do decreto de 12 de
abril ultimo, ttfim ele ser" emend\\ daeh ptWtt
a ordem do di\\ da sessiio seguinte.
Consultado, o Senado concede a dispens11.
ORDEM DO DIA

Entr11m, successi vrtmente, com o parecer d:1
commissão de fiimnças, c s:io sem deb:1tc
!l.pprovad0s, os art, 1•, e 2•, dtt pt•oposiçiio da
C11mara dos St·s.' Deputados, n. 21 de 1892,
mund:wclo pagn.t· 11 Justinittno .Jose de Barros.
pagador do Thr.,ouro Nacional, o' vencimentos
.que lhe são llevitlos cm vi,ta dtt sua reintegração no mesmo Jogar, a qu11l foi adoptadtt
·par!t passar a 3·' cliscu~stio.
Entram seguidamente, em 2" discussão,
com o tmrecet· d!L commissão de tinanç,as, e,
siío sem debnte !tpprovados, os :wtigos J• e 2"
ela proposição da mesm:t Ct1martt, n. 25 de
1892, a.utori,ttndo o Podei' Executivo a dispemler. no exercício corrente, a quantia de
·48ü:2J;,::;ooo, pam acquisição de um preelio
pa,:•11 quart~l. do regimento de ctWtt~lttrill dtt
brtgadtt polwml e outras obras,a qtml e <Ldoptadttpam passar t1 3" discmsão .
0 SR. ANTONIO BAENA (pela Ol'dem) requer
dispens11 de interstício para 11 3··• discussão
desta proposição.
Consultado, o Senado con~eele tt dispenstt.
Segue-se em 2·• tliscussão, com !LS ememlas
das commissíles reunidas tle finançtts e de colonisnção, o artigo I" do pro,ject.o do Sen<Ldo,
n. lO de I 892,sobt·e a immig'l'a<;üo chinestt.
O Sr . .A.ma1•o Cavalca.uti pronuncia um discurso.
O

S•·. Elyseu :1\:tartin:"l

.cia um discurso.

pronun-

O Sr. Mouteiro de BarroRTomei a pal:tvt•a., Sr.presidPntc, para dcJendcr
a ille!t do projecto dtts 11rguiçües que lhe foram
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fcit:ts pelo JJol,rc sen:tdor pelo Rio Gmnde do
Norts, e t!Lmbcrn P"rtt Jllzer algumas obser·
v:tç,ues cm rel:1ção :to parecer i.l:ts illustrad:1s
commissues de fin11nçtts e de coloniza~ão, ás
qunes estou agrallecido, por ter elle sido Ia~
vortwel :'t ide!l. principttl do proJecto, entendendo que prest11mm com isto um grande servi,:o ao p!liz.
Sr. pre~idente, o nobre senadot· pelo Rio
Grm1de do Norte cittt a animadversão que b!l.
n11 AlllCl'ÍC!I do Norte contm o chim, como
um argumento pam que não o introeluzo.mos
aqui; 10z ver C[Ue 11 propritt constituinte do
estudo d:t Califbrni\\ abriu um titulo especial
pllrtt examr n:t stHt lei ftuJdament!ll uma
prohibição posit.i\·a contrtt a introducç,ão desse
elemento, considerado nUi pemicioso, e é fund:Hlo nestas consilleraçues, nos vicias que suppüe ter o chim, no seu defeito de des!tpego ti.
1ltmi!i:t, porque, qu11ndo emigra, D. deixa na
sua p11tria. que S. Ex. disse que nós não de·
vemos querer semelhante elemento de tmbalho, pOl'C[Ue, ello e fmco,e depauperado, e IJÓS
preds:tmos de elemento mais forte, de sangue
lllttis rico, que venha revivifictw-nos, dar-nos
mesmo nmis tonicidade, porque, com estas
consideraçües elle parece confessar que nós
tambem somos fracos, somos ttnemicos.
~Ias, S. Ex. se encarregou de contmdizerse, porque, ao mesmo tempo 1ez ver que
o chim e temido por smt concurrencia, que
pode tmlJ:tlhar mais l:Jamto, por meio dollar,
quando o europeu trah\\llm por 2, aftast11 assim :t concurrencia do elemento que S. Ex.
eonsidem m11is fbrte, isto e. o emopeu.
Om, esttt propritt contmdicç~.o tle S. Ex.
serve-me de :trg·umento p:tra fltzer ver a injnstiçn. eom que fbi julgado o c!Iinez ; esltt
considemçilo de S. Ex. ea confissão de que
não ea baixeztt do cllim, não sfio as suas
mits qualidtules, nem os seus vicias, que lll·
zem excitar animadversão na America do
Korte C sim ll COIWUrt•encia efllCtLZ, que peitL
1Jaratez:1 do trttbalho ellc fitz n.l!i aos trab:1lhadores europeus.
Sr. presirlente, a ira ~ue o chim excit:1 nn. .
Americ!L do Norte, não pode nem deve s~rvir
de arg-umento contm esta bom· elemento de
Ü'abttlho, pol'quc, nós sabemos muito lJem
que, no meio do orgulho que tem !Lquello
povo pcht sutt civilização, elle não pude negar
D. traq uez\\ com que despreztt as outras raças,
elle não p,:,de neg-ar o egoísmo com quo se
juJg·tt superior tt totlos o~ outros.
Desc.Jmlento n:L maior pa.rte dtt r!Lça anglo~
s!lxonitt, bem conhecidll pelo seu espírito empt•ehendcd~r. mas, t11miJem p_el_s> se}t caracter
frio, cnlcuhstn., peltt sua ttmbtçao !.!to grn.nde,
que l'al suppor ter ell~ n):,;-uns sentu~entos. do
altrn ismo ~o om relnçao tt sutt proprm grct, e
raramente p!lra com outros povos, contra os
quacs, :1Jgumas vezes por ligPiros conflictos
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de intere,ses. ella é de nm eglJismo ,elll nome,
Lle uma tyranma, que cllega a excltm' o
desejo LIas outras raças se pre\"2nirem contnl,
ella: não é de admirar que o povo americano.
ou antes os seus oper,1,1'ios in81ezes odeiem e,
pois, calnmniem o cllim.
Parece-me, porém, mais justo, julgando (1
que tem succedido na Amerir-a do r\orte. dar
,lntes razão ao chim contra o anglo-saxonio.
que, onde chegce, quer predominaI" eliminar
todos os outro; elementos, não pelo merecimento só, niio pela livre concurrencice do tmballlQ e peb liberdade dce industl'i;l" qne SJ
afaga quando lhe aproveitam, mas. pelo monopolio, porque quer o exclusivismo quando
é do seu intl2re se.
E a proposito,ja quesCl trata da raç<t anglosaxonice em anÍ<'lgonismo com ce chineza, de,,?
len!bra,-, as guerrces feitas pe1::l InghLterra a
ÇI~I~la. A causa dessas guerras, lluS sabemos,
1.01 .Justamente um s2ntlln.ento lllteresselro, o~
ele egOlsmo" uma v~rdadell'a falta de llUmam,
dade, e ,1.te u~a lmm.o~;lhdade: o deStilO de
lmphu:ta l' na Clnna o VICIO do OplO. ,
. _,
Naçao conSIderada comu .das mcelS CIVI!lzadces, mas, entretanto, a~lga do alcoohsmo,
a. Inglaterra, como que deseja IllllOcular nessa
outra, que suppõe tão diíferente ele si, t5,0
bati I' um vicio deOTadante que aniquilla
~ int~l~igencicL e abat~ o orga~ismo humano'!
Pelo vicio do opio não póde entretanto seI'
c!lim conconsielerado peio1' do que o eurolorque envenenando-se com essa droo'a
p~ I, ~-,
eJ'l'll'ca e esse vi 'io não está tCa- ~
00 a Sl,Dr
eI ,
C
,
,l,
generahsado na C!lma como o alcoollsmo na
Europa, enerva quem a elle se entrega,
mas, não o impelle contm as pessQ<J,s e a p1'Opriedade, como succeele com o alcoolismo, que
tambem c!estroe a intelligenól, e organismo
humano, excitando paix6es a, mais ruins e
abjectas.
Na sua obra ,'l China c os chi,!',- o Sr.
Lisboa provou, com dados estatisticos. que no
maximo só tres milllues de cllinezes uzam lio
opio, o que, em relação á eno1'1ne populaç'ão
dce Chince, dá uma porcentagem insignificcentissima e muito inferio1' á dos alcoolistas
da Europa, onde até se cebusa do ethel' e
da morphina !
Portanto, a questão, Llehaixo de~se ponto
de vista dos vicios e defeitos, ronsideradce
com imparcicelidade e calma, sem a preyenção
do preconceito, não é <ll'g'umento contra a
immigraç-[i,ochineza, vem até ce íhvol' della,
porque prova de mais para a sua exclusão.
Sr. presidente, nós aqui no Brazil precisamos enca"raraquestãocla immigração sobtoélas
as suas faces, com gl'ande largueza de Yistas,
precisamos considercel-a não só como elemento
povoador, mas tambem, como elemento de trabalho, devemos attellder ás circumstancias
actuaes de desorganização do trabalho, produ-

°

,c

I zid8. pela aboliçi\o e. falta de

~dnc::tç:io dos. libertos, e attender ,1S condlç02s topogr,l,phlCaS
do nosso solo, d2 nosso climce, e dce cultnrce
dos productos principaes e metis ricos, dos
quaes principulll~ente depende a fortuml, publica e privada.
Estamos em um paiz quasi inexploraLlo, de
t.erritol'io mlüüssimo accidentaclo, de fel'acidalie extranlm, cuja. cultura não pode deixar
de ser extetlsiv,~, ao menos quanto aos generos de sua. peincipcel produc,'ão, como o café,
a canna, o cacio, a borracha; e é preciso reconhecer qn::'
europeu não é o trabalhador
mceis proprio p::tTa esse sy,.,thema, só serve
pam o da cultun~ intensiva, em que emprega
menor esforço pe,soal c q uasi S2 limita a ser
o directOi' d;l, força bruta dos cenimaes de tiro.
ou das machinas ce vapOl'.
O systhema da Europa não pÓLle ser empregado nesta terra dos mcLtagaes, elas mattas
V"irgens, cheia de serras, de varzeas accidentadces, atnllwdas de raizes, ou alagcedas e pantnnosceS, quasi inexploraveis, exigindo para seu
aproveitamento o serviço braçal de homens
afeitos ao clima ele\, zona trjrrida, serviço ao
qUcel os europeus não se prestcem.
,", '
,
A eXpelle~~lJ, ~em.~ moot~~do. qu~ ~s europeus entre no, IMO S,LO bOLs pWJ11weJ ~ como
os Amerlccenos. ch~mam os d.~sbrcevado,res:
os pr~melros ,:XplOl Mlores do ~()Io, ou sel~s
POlss~lros, prll1ClpaJmente nas,. zonas malS
ql e tes do nosso palz, que S,CO Justa;mente
aquellas em I]ue ce nossa agrlCultura e maIs
productora
' , . " ,
O europel~ adopt" celu de pre,erencla qualqner outra ll1dllst~Hl" entregan i lo-se fr2quentemente ao negoCl? ele 1'etcelllOS, logo que
adqmre algum crecllto, Ol~ pequenocapJtal.
Procura mmtas vez.es ate monopo~saro commer~lO ,de lmportaçao e exportaçao, quando
eLspoe ".1. de malOl'es recursos. nas praças ele
COmm"l'ClO de malOr Importancla de palzes
nov?s, como o nosso, aos quaes pretende dar
a ,leI, suganelo-1l1es o maIs que pode as forças
vIvas.
Devem03 tambem attender a qlle os govel'nos europeus, dividindo entre si o grande
continente africano, teem cada vez mais
interessCl e Liecididamente se empenham em
fazer convergir p,wa as suas colonias, dessa
e outras partes do mundo, ce corrente emigratoria das suas nacioll<l,lidades, quando não
a procuram conter para o oneroso serviço dos
exercitos, ou a lucl'ativa explol'ceção elas suas
industrias.
Lembremo-nos de que a Afl'ica é um continente vasti~simo, em tudo semelhante ao
nosso, pela exuberancia ele productos do solo
iguaes aos nossos, onde !la, tal vez, mais ele
260 milhões de pretos, que a troco de missangas e de pequenos trapos de ccIgodão pal'a suas
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tangas, dtto o seu tmlJallto no europeo calcu- Entre nós succecle o contrtwio, temos a maior
listtt c aproveitador, quc ttlli l'!ca ~~ pequena mistura 'das 1'" ças br·a.nca, preta c imligena,
dista.ncia das suas metropoles, com a va.nta.- sem haver a Otliosida.de e clistincções, que as
gem dtt l.mrtttezatlc•s transportes maritimos c separam em outros pa.izes; porque, pois, tede ter quem trabttllte pt~ra. si como verdadeiro · mermos qne o dlim nos venlta detcriorn.r 11
escravo; e nem, S3 supponh11. que n. inltuencitl. i i•a.ç•a, quando es,n. mistura, que ,ia temos •. li
delete!'b. do clima. o ttlitsül da :l.l't'ica, porque, jusbtmcnte com as raç,as inl'el'iores dos inalli ellc ntl.o vac t.ra.balhm· pato sou ln·aço, Jm dios c al'ricttnos ~
la tambem rop;iües perleitttlmnte Sttlubt·es, c Nos Estado Unidos nüo !m. est11 mistura,
as que nií.o ,[Lo r cilmentc se tornarão sntlia;;, n.o menos n[o e ttlli saliente, ou tão gmn·
com pequenos tral.Jnlhos de s·11wa.mento c atli de: 111 htt n mça. india c tt ali'icana ,
com 11 pt•opria cultura; alem de que o eu- mas, conser·vam-se sequestr·adas r!tt curoropeu não diverge quasi nadn do clüm no pea, que ttlli pt·crlomim com prepondedesejo nntm·al lle tir·aJ•proveito no paiz pam mnci:1 irr·esistivel, de modo que o europeu
onde emigm, c de voltn.r· rico par•tt ~utt ptt· prel'er·e ir para cs~e g-rande estado, jit !urte,
po~leroso, rico, e n.fltlntulo, tt vir pt~rn. oBratrüt dent.r·o do menor prazo possível.
0 Europeu tem o mesmo Llel'eito de que e zil, onde nfto encontra elementos similares
accu8a.do ·O cltinez, de nüo constituir familio. tilo completos, c .onde vem achar uma natue lliillcilmente se tor·mtr pe!'manente no ptLiz resa physictt muito diversa e difficultlll(les,
paro. onde immigTa.
que nüo encontr·tt nos Esta.dos Unidos, cuja
A provn. temos ~n tre nüs: temos l'eito •lensidalle de populaç·iio é muit.issimo inf;,.
gmnde sn.cl'ificio p[i,l'lt estabelecer tt corrente rior it dtt Europrt, e p<Ílle, u.indu. durante
voluntaria tia immigração emopen. e, po1· em· muitos anno~. ser considel'tLVelmente augmen·
quanto, não ~c) nos tem custttdo muito di- ta.da pela imnügraçilo.
nheit·o, como não temos certeztt de conseg-uir· o Devemos attumler tttmbem ú. que não são só
nosso fim. ao menos pam tl. maioritt doses- os Estados Unidos flUO nos lhzem concmrentados.
citt: tambem tL tltz a Republica Argentino.,
Bem sei que S. Paulo, Rio Gmnde llO com um clima mais achtptado ao europeu do
Sul, Pal'anú., emfim poucos Estnllos do Sul que o nossu, com os seus p:tmptts laceis de
teem recebido já uma cml"idertwel quanti· cultivnr. com os seus rios mwegttvcis e com
elude de immigmntes, mas, isto não e prova estmt!as t!e !erro. que lti. são mtLis bamtas,
basto.nte Jlll.l'[l. concluirmos que estej11 esta- porque nüo teem de tttmvessar serranias nem
belecida 11 cort'PJJtc expontanea da immigm~ilo tcr·l'itot·ios tão lerttzes como o nosso, que
europé[l,, por· que, tem vindo :'t eusttt dos ro- exige maior· llesbmvttmento.
fres publico;;, e, ao contl'ario, Yejo que pelo Ntts mesm[l,~ coll(liQües temos tt Australia,
tempo c despcztts ess~t corrente devia ter-se sobretndcl seus tcrritm·ios do sul, a Nova Zedesenvolvitlo muito mais; c pnr[l. os estados l:tnt!itt, e outr·as partes dtt Oceania, que o eudo Norte aimlrt agom se lltzem ensaios tcn· ropeu por· muitos o.nnos pt•el'eririt ao nosso
tativas lonvtwois, pot• parte do govcl'no, mas, paiz, e nús ficaremos tt esperttr o elemento poque receio fiquem ~em rc~1.Jidnde proveitosa. vomlor· clll'opeu, perdendo [1, riqucztt accumnPortant.n, devemos ver· qual e tL O[I.UStL dn. Itull1 no solo, luctando com terl'ivel crise de
improficuidade desses eslbrço;;, c jit disse, orgu.uisttÇttO tlo t.mbo.Iho, e pessimas concli~'úes
quando justifiquei o meu projecto, que ertt financeirn.s;,e niio devemos introclusir• o chim
termos gmnde::: concurrentes nas colonias cu- que nos pmle salvtw ?
ropeas, e mesmo nos Estttdos Unidos c outms Nüo quero dizer que nüo ütçamos totlo o
nações novtts, que dur·ttnte muitos ttnnos hüo possível pam obter o europeu, mns, J!Orque
de ter prole renda, niio só porque o ter·l'ito- convem povoar o pttiz com o elemento europeu,
rio dos Estndos Unidos, da Rcpublictt Ar· devemos ficar do ln•aços m·nsado;;, tlcixttndo
gentimt c outros pttizcs li muito nmis plttno, as industritts morrer, sobre tudo a Jlrinci·
mais j[l.cil t!e ser desbrtwatlo, como por que pal,aqucpôde ser•qmtliflco.da deunicosusten·
seu clinut ó mttis benigno ao elll'opeu, que taculo das forças vivas clesttt no.ciono.lid.ad~,
nel!es tambem não cncontm ütnttt nü~tum ele isto e, n. grande Javour•11, que prollnz o caf\:J,
raças como vem ttcho.r entre nús, ú. ~llltl em tt bor•rttelm, o cacim, o ttlgocltto, o assucar, ge·
geral ellc e intenso, e tem mesmo conlwcidtt neros com que potlm·emo;: contrttbalttll\'ltl' o
repugnu.nl'io., . pl'incijmlmente nos Estaclos valor da grande i.mpo1·taçiio, que [1, liberta.c;íí.o
Unidos, onde,·, mça n·o.nc:t tem, com um:t do elPmt•nto servil, o ttngment.o natmttl do.
bt~rbn.ridade cruel, aniquillado e mttssacc·ado popnla<;ão o o proveniente dtt immigl'llc;ão nos
o. indigena, um vez de a assimilttl' pelr.t ente- obriga a 1\tzer. por·que, nos torrmmos povo
chcse, c só t't. custa de terri vel e dispendiosa mais consumidor do qno er·o.mos, c isw qnauguerra. civil consentiu na Jibcrttt~.ii.o dtt mçtt do cs1.amos om mits r;ondiçiíos tinn.ncl'ims.
pr•etn., que aimla hoje dosprostt c repelia tll<S quando uma das cttusus ela bu.ixtt du cttm\Jio ó
relaçücs soei aos,
nfw termos oxportn<)Üo ig·cml it illlllOl'ttu;iio,
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nem omo com que compensemos o excesso do sejttrem estttblecer-se longe de seu paiz, ondevalor desta, qmtmlo precisamos tudo Jhzer curtimm miserias c nito encontrttm os mesmos
pam dar ttninm•;ii.o ao p:tiz, pam enriquecer 1 ecursos quo entre nós. Assim mesmo, :1 maior.
e formar capitacs, que nfio temos, e ne:>ttl pt~rtc nü.o vem com o desejo de estt~bc!ecer-se,.
quudm que devemos nos considm·ar obriga- mas, com o do cxplomr, ú mttncira., tttlvez, do
dos a cuitl:tl' somente do elemento poYoador? cllim, como declttrou o nobm sonallor pelo Rio.
S:LIJCJ]I[>S que esta situaçü.o e em parle diYi· Grande do Nol·te.
lb ú incm-ht do proprio lana dor. que sempra 0 Stt. Gn, GouLAR1' _ E dos italianos.
vivclt espct·:tndo remedias tios governos, não
soubczel:u· ,cus proprios int2resses. intr·odu- O Stl. Mo:-o:TE!IlO DE BARROS- Sem duvich,.
zinclo por iniciativa p:trticulnr c a temtlo, co- muitos em·opcus, como, por exemplo, os itamo de,·ia, lL quantidade e qcmlidade de immi· li:mos, conl'orJne cliz muito !Jem o nobre seg-mntcs ncccssttrios, e cst:tbclccendo por si nat!or, vccm pttt'tt aqui com o intuito tlc goamesmo ewolas pam eductt~iio tio povo, que o nhnr o ncccsstLrio para desempenharem-se de
arrancasse dtt indolcncilt e o to1·nassc ntil, c divid:ts que teem n:L s1m tm·m c pn.c•:t .lú: voltam:
sei·vint!o-se até <lo elemcuto religioso, !JllC outros com o intúito de accumul:tr fbrtuna,
tanto inJluc nns m•;as ignomntes, soln·e tmlo como Jhzem mui tos itn.!ittnos e ntú pol'Lugnezes,
mt nl!•icttntt, ützcntlo com que o clero prcst:ts- e, :tpcnas :t conseguem aqui, rito Jogo gosul-a
se ao mcuos o l.1om :;m·rir;o de lemntar a m•;tt n:t sua patritL, onde suppCíem ter melhor
pret:t aJ.,tltitht pel:t escr:n-idíio.
clima e mais gosos do que aqui, sendo certo
Est:t seri:t a Ycrdadcir:t cmandpa•;ito, por· que, mt En1·op:t, pelo moclo por qLte a popnque, tt elo que tmtaram m abolicionistas niio la~flo est:'L accununu!ada :ts indn~tl'ias, e a
consi~tin m:tis <lo que cm uma espo!ia<;ão da propri:t administ.raçiio se toem aperfeiçoado,
pl'Oill'iedadc, ou em umtt mzzia t!c mizeria, os mesmos po!Jrcs tcem ma.is commodidades e
com que se pretendeu igualar ns eondi•;iie8, bem estar do que os ricos no iiJteriot• do nosso
empobrecendo !JUCill tinha melhor posi~fl.o c pn.iz.
educar;ão, rebaixando os propriet:trios sem Sendo assim.estt·anlmndo o em·opeu o clima.,
elevar os lilJertos pelos estimulas da etlnc:H;flo, a alimentn<;ão, o systliem:t de cultura, não pára
elo trabnlho honesto, c!tt cvouomia c t!o cum- aqui, pouco tmb:tlim. e ttbusa da necessidade
primentu t!o dever.
que tellltlS do tpaba!lmdor,a qun.! e tão g-rancle
Disso, pcn·em,niio cog-it:unos,o,; g·ovcrno.~ con· que en ~t r:omp:tro :.L de quem tem Jbme c sede, .
tentaram-se em decrcltu· estrada~ de 1ef'l'o a a um verdadeiro supplicio de Tttntt~lo, porque, ·
esmo, c em üworccc·r os qlw espccltlam com tt niio nos ·Jit!lu. gente e ricos prmluctos, mas,
immig1·açflo. os abolicionistas, comegnido seu quem queit·a tt•a.balhar e colhel-os.
fim tlc :n'l'ancar o c.,Cl'ltVO aos proprictarios, RcllJt·irci um Jiwto purtt mostrar essa. necesnão se importaram com cl!c, c os pr·oprieturios, sit!aclo e atil que ponto cltcga,ús Yc~cs, o cyniscmpobt•ccidos. natl:t mais puderam f\tzel' tlo mo tio elll'O!JCU pttra com setl patrão, na
que Juctur com as diJllculdatlcs,rJ ue os a~sobcr· nctualiclatlc.
bam. do ütlta rle credito e bmços ntcis.
Tenho :dgnns trah:tlhndores Hn.lianos tra0 lik•rb aqui, como cm todo o p:tiz cm que lmJIJttntlo ú clitt sob :L direcção tle um seu puhom·o a prnga da. cscraYidüo, entende que não tricio cm um~t iltzend:t i! c calü, Ycl'itldevc ler respeito ao patrfio. !J uc nito doYc sn· que i que nfiu pocli:t c:tpinat• o cttl'ezal :.1
jcii:u·-sc ao tmbalho con tinno c certo. lltlüt a tempo do salvar tt colheita., mesmo pela vag-a'cada momento aos seus compmmissos com reza com que tralml!mvam, c, ordenando ao
t!csplantc, sem vcrgonh:t, não tem o ln•io tle cheio dessa. t.nrmu. que fizesse coroar o caJesal,
cumpri!• stm pal:wt·:t, como tem o l1omcm etlu- is lo ú, limpar ~innento o ter1·eno o_ccupudo
cado, nfio se t!c.,empenhtt t!tt sutt tnrelh. "omo pe!us :trvm·es, pctli-lltc que approvt•ttasse :t
é ncccs~n.rio, parn. que o propridtn•io tle q nnl· cit•eumsta.ncitl p:tt'tt sig-n iJlcnr :tos seu~ p:ttricios
quer 1\tzcnt!a. nu J'abriott, niio soll'rtt prt:iuizos. tt ueccssitlnclc de trltbttlharem mnis e melhor,
Sttlmmos q no isto ú por Jil!tn ele cclmn~fio dn. pot·quc, :tl.e então tm!Jtt!lmvn.m pouco c nfi.o
parte dn Jilierto o cs1n. eclnca,·fio cxig·e muir.o! crn. hoJwsto quo mo pt•ejutlica::;scm, não se
tempo. Ortt, tLtt', que cll:t se ren!isc em mnn, esJLm;amlo pam que cu s:t!l•asse meu cafti:
ou cl11as geraçüt•>\, h:tvcmo< de côtar t•sperando ello respondeu-me sm· inul;il Jhwt··llies toda
1]1!0 O !ilJCl'tO nque
liOlJL'St.O, CllllliJI'll O SOU o ![lllL!!jllCl' OLSül'Vli,·Üo, C[UO SÓ OS irritaria
dever, SP,i:t traballintlor ? !
sem mellim·a!-os, conlbssou-mo que realmente
Depois, o curopcn, por cuja vintltt c perma- qtmtL·o cst:wnm Jltzcmlo o sm·vko quo um só
ncnci:tno:; csli:m;n.mos, JJã~ wm como simplt•s, Jat•itt em um tlitt,mas, que ninguem os cstimutmlittlh:ulot•. mas, com o mtnito do tmhalliat• · Jn.l'itt, por estarem bom cm·tos tio qtw, si eu os
sú lJ:tl':>. si, de consl.ituir Jll'OJll'iedacle sna. l\':io 1 dp:;pntlis:>o, ac!Jari:Lmlogo qtuttro, ou cinco 1h<lüv<•Juos censurai-o poJ• isl.o: umn. da,; quuli·; zentleit·os quo os recoiJor•iam, ati> t!autlc·lhes
dndt•:> q 11e nos eleve JitZCJ' dest•,ial-n, como elc-lmulhm•es sttlar•.ios, o eom quem pmcoclorittm
mcnto poYoat.Ior, u mesmo essa de mttitos tle·. tlu mesmo motlo que commig-o.
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De ("cto é <:\ssim mesmo, si o fazendeiro os
despede, com isto núo se import"m, porque,
vão encontrar' logo nüeante quem os queim
e com CJ uem procedem üo mesmo mocl0, POi'que, todos teem necessidade üe seus serviços
e elles sabem disto.
Esti, prov,vlo, portanto, praticamente e
posso dar testemunllo pesso"l ao 8en,lllo, que
o tmballl,"dor europeu, para a noss" grande
lavour", lÚO é sufiiciente e nem o mais apropriaüo
Púde servir éOl1l0 elemento povoaüor: não
lIa duVÍcli;,; m"s, p"ra "cultura ÜO c,Lfé e d"
canna, P01' conta de outrem, 1180 serve.
O gOl-crno tem procurado promol'er a immigração européa p"ra o no, te. estimo que
o faça, porflue. toüos os estados devem I·eceber fi1vores desta natureza; mas, esse
elemento não se prestar,~ "os rigores do sol
alli, e pouco auxtliará á cultura da canna.
porque, esta gramminea tem tiwpas que ferem, e o enropeu tem a cdis delicada, é muito
commodista. AC1'edito, que elle apenas ["rá ()
amanho da terra com araüo, e outros servil,'os
mais leves, mas, n80 os elas colheitas e capinas.
Ora, o cl1im pc'l de ü,zel-os torlos. porque.
na C11inl1 h" muitos CJ nu" \'Ü'8S. Portl1nto,
com o meu projecto pode-se attender ás condições e ás necessiü"des desta indnstria, e
os illustres l'epresentl1ntes do norte que me
digam si podem contar com o europeu. como
elemento tr"balllad(,r, P"l'l1 assBgurar a existencil1 e a prosperidade ela nossa indnstril1
SaCc11l1rina ~
Tem-se feito tent"tiv" e 10m-o os intuitos
do goyerl'.o nomeando commissCles para cuidar
da colonização do norte do paiz; acho muito
jnsto que o gOverno procella com elle como
com os clem"is estados.
Mas acredito que a!li, como no centro e em
grande llarte do sul do Brazil, a questão do
tralJal110 fiCMá sempre de pé ; será elemento
povoador, como reconheço que deve e póde ser
o europen, m;cs, não será elemento par[), o
tralJa1l1O d" cultura extensiva, para o tmha1110 do de~):,ravameilto, para os trabalhos pesados da hwoura.
O eurollen poderá see,ir para as industrias
mais leve.", do apuramento do assucar, do emprego de mac1linismos : servirá mesmo para a
cultura dos cereaes e dos genel'os alimentícios. jI,'Ias, para os se1'vi(;os d<t colheita, das
derrubadas, dos dessecamentos dos p<tntano.>
e outros da me:'l\lCt na~urez<t, p,wa esses 11~0
serve, por 1180 estar liabitlmdo, como esb o
elemento nacional, que só precisa de seI' melhor educ"do, de ser estimulado, estimulo
que elle não nüo tem, porque, até, estie acostumado a pé,ssar mal, contentl1-se com pouco
e simples ülimento." não tenllo siquer ess"
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necessidade p"ra l1g'uilllOal-o e tiral-o da
illerc:ü,.
Quem se l11imenta com feijão e l1ngü, como
aCI)!ltece com <t maior parte dess" gente do intei'ior, Cluem se contentl1 com um" camis<t e
c,üça de- ,ügodão para o seu vestuario. Que necessidade tem de tr~chalh,w para sei' rico ~
Basta qUB tcnlM um lmnl1n"l, um hatatal,
Llu"s touceiras de canna e ah'unm arvore de
calé junto á pon" para n~o precisar trahalhar.

Este estimnlo é que o pro:ecto quer lb1'
propon:ion"ndo ao nacional o exemplo do traIxllliaclol' chinez qUê serve para tudo, mesmo
nara o serviço domestico. Não se pensB que
('lesprezo o elemento n'ccion"l ou o consÍLlero
fraco: ao c:Jlltra,rio, é elle o Blemento melhor, 1l00'que, poderio tmballlar ma,is, visto
estai' aclimado, porem elle é que nüo quer tmballl<tl\ foge quando ml1is se lJeecisa delle. ou
lDanga.

?,;,ão é, repito o desprezo pelo eleElellto nl1ci0mü, que me f"z desejar a vinda do cllim,
quero apenas que este nos lweste bom servi,>'" em quanto aquelle se educa, e concorra
para estimuletl' o llCtcional com o seu exemplo
ele respeito, constancil1 no serviço, e lealdade no
cumprimento dos contractos,que prove,em fimque mesmo o sel'1-iço domestico 11ão é de;sra,
dante, como pensam o nacional e o europeu,que
na Europa se sujeite, á tudo, e aqui quer vir es
fazel de ;srande, quer ganhaI' sem tmbl11har,
fazer em quatro dias o qu.e pOde íi.tzer em um.
Sem a. concurrencia do chim, tanto os nacioni1es como os europeus hão de abu:,ar da
necessi,]ade dos nossos lal"radores, como estão
abusando. e por isso precisamos cuidar seria,mente em repremir esses abusos.
Ora justamente a concurrencia e 1Jarat.eza
do trab lho é que fez l1êcscer a aninmrhersão na America elo Norte contra os chins, ele
que fallou o honmelo s()llador pelo Rio Grande
do Norte.
TclelOS sahem que predominou o odio contra
o cllim. em úrtuc1e d" barateza do seu tra-halho.
Foi pois um efTeito (la, concurrencil1, e não o
receio de que elles pudessem influir na politicr do pl1iz,ou eliminassem o nacional que fez
na constituiç-üo do estacl0 cll1 California se abrir
um capitulo ec:pecial pl'ohibindo a entrada dos
chins.
jI,I(l,S, ni:lo é deLaixo deste ponto de vista que
ll(JS elevemos legisle; r, pore;ue justamente precisamos eh concurrencia de tmballwdores.
Purümto, n8.iJ pÓlle servir de argumento a
animaelversão rjue 11a contra. os cllins na Amel~ica do Nort.e.
Niio deixo ele reconhecer que o argumento
antropologico pôde ser invoeado, l)orque a
raça CCtncasica é a m"is bonita, a que se tem
"deantado mais na civilização e na sciencia, e
T
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pOI' isso com I'azão nos Lleve merecer mais
sympatJüa, ate por que pel'tellcemos ,L ella.
:Mas não se diga (i11e a raça cllineza é 1','ac,1..
:ncCtpaz, pouco intelligente e atí'ilz'LLla, ou l'e~'ractar:a á civilisação, porque o contr"l'io está
bem provado pela historiCt,
o L1CtO asmmbroso, mas, <t, que ning'l;em dá
importancia, lle subsi"tir o Imp8rio Cllinez
lia '17 seculos, conhecido na lüstor'H, por ter-se
adeelnti1do IH1, civilizaçito mais lLo l[lle tOllos os
outros povos, mesmo clesm orgulhos," l'aea
branca. até o:' 3 0U ·1 sec1110,; ultimas, e s,)
neste ultimo perioJo,de 3 ou '-I seculos.p,trecer
estacionario, éttrazado em r21a:,'ilo ~1,03 progTesso· que m eUl'opeos teem feito l'ecentemente: este ü,cto, SI'. pl'eS1Llente. é !Ji1~stante
lJ,wa mostrar que o dJim não é eSCllpiLlo. que
o clum não é interior ao europeu, e que e Lle
nmét raça forte, intelligente, trabalhador,'" e
port<tnto que o europeu não lhe pôcle levar
vantagem lama elemento intelligenti', emoora tenha typo mais geacioso.
.
M"s accu&am os chins cle "icios. Per:WllLo
eu: os europeus ta:llbem não teem os mesmo,
vicios '?
Não tel'ão mesmo ,tlguns peiores. nlí,o Se!':'lO
mais egoistas e immoraes, bltr1Jaros mesmo?
Dizem que o chim deixét:L tb miEa, me .'ma
patl'i:l e p,w" lá manda" ouleva o fine g:.;,n~Ja,
O nobre senador pelo Pianhy, qne tito bom
concurso me prestou na dele?:" Llo 11l'ojecT,o. jú
destruiu em g'1'D.nde parte t'stes ,wgumemos
apl'csenhvlos pelo noul'e senadOl' pelo Rio
Gr[tncle do Norte. Mas, pergunto eu, o eUl'ODen niío f,.\z a mesm:.c cousa. não deixa <ts vezes a sna f,llnilit1, na Europa e não vem SJg,ll"
nos pétr,1, depois ir lá gastaI' com ell<t? e não
mandam contin:1ll.clamente gr:1l1Lle~ saques de
dinheiro, clifficllltm1Llo étte <ts nossCtS tmnsi1cções de cétmbiaes "qui I1Ct pr:wa! Não :m1,ndam grandes saques de dinheiro Crequentemente, mensellmente. aqui comp!'l1l1us, para
as SlH1,S tl,milias ou parentes m, Elll'Oll" ?
A propnsito di,w lernlJl'O-me cle que no
j(H'nal ele 110ntem o Sr. Dl'. Ca,panenm, escrevendo sobre a, immigração cl1illem jJl'oficientAmente, e cito ;1te o seu ,wtigo como mn bom
<trgumento lL [;,'10" do meu pro.ieeto. diz que.
passando em Portug:.cl, ouviu um b<tIlqneiro
decl<trar que os portuguezes m<tndaTam lLnnualmente pariL o s~u p,üz 8·1 mil contos de
dinheiro g;ll1l\0 a.quí no Brazil. O!'~,. 8, !~quena nação portugllezlL. com um insignificante
numero (le immlgrantes a,qui, I11lLndando para
Portugal todos os allnos 84 mil, contos. da'
llmel prova, um" itlIlostra do ml1,W que o estrangeiro operaria sacca em flLVor do seu p,üz.
Isto nito e, portanto, um étrgumento, e se
serve não e S',) con tra o chim; esses c:apitaes,
·l'etirados principalmente por trabalhadores,
certamente ficam aqui repl'esentaelos por con-

siLleraveL augmento da riquew publica e p<1l'ticular.
Alem ,1bso. e,se argumento póde :jet' justamente reYcl'tido contm aquelles que são Llesa[fedos ;\, sw1, ,·inda.
Poi,., :'e o receio é que o cltim nos contamine. "e o que si não qUel' é a sIm iufiltração,
Im a üe seu sang'ue no seio da nossa sociechicle, si com todo o ol'gulho niio qneremos
nó;;, cpe somos. entl'eÜ1,uto, tlllJos üa mistum
de raca;;, rjue estamos aqui com a mestissa,,,em de tocla" ,1,S mç;ls inferiores, o crllzam2nto com os chins, pC\ra que, SI'. presidente. vamos eensuml-08 por não tt'iLZ Tem 81hL.'3 thmi1i"s e volt,1,rem a seus lares'? Devemos "té
estimar o 1"ldiJ. pOI'que, é o m,"io de que tal
elemento, que se julga jJernidoso. nos prest.e
o :'el'l'i,~o occiLsionalLle qlle po on\ precismnos.
sem li u.' enti'ctanto nos traga, eS8? prejui 80 lle
(me fie mostra tão I'eceioso o nob1'8 senador
pela Rio GI'anlk do Norte.
O SR. GIL GOl:LART-E. reprodnzll1Llo nl1,
mesma, e:;pecie, póLle lhw typos mil,os, mas,
cl'u:\i',nrlo com outr<t especie, o resnltcul0 será
rlilferente. ser;t preferi l r e1.
O SR. :\IOCiTEIRODI!: E,I.RROS-Sem Lluvicla. e
agl'atleço ao nobre sen:.ulol' o 12mbrar-ll12 isto.
porCjue po~so cit"r factos.
Conheeo alinll11<ts ümili<ts de lmlZileiros 1'0bustos, 'inteÚigentes e i em procedidos, ele
progenituI'Ct chineza, em tUilú :emellnwt2s as
,]e úutl',t:i ]'açctS do \Jaiz. V. Ex:. lIlesmo pôde
daI' ~,2scel11unllO de -que no estado do Espirito
S'1.lltO lJa mais de tl'es familil" ne8:'e \',1.30.
Pas~al1{lo em 1884 nel colon a do Rio Novo,
encontl'ei alguns colonos em bom pe. Os
enl'opeo' lit tl\1,b,1.l1mm re.a,lmente. teem Ceito :itw1,("'t's dignas de étpreço, l11ostl'anl10 qne
e mml v8r~l:1de isto que <1ão nego e "té
confi:'iUo:quando-ti'a,balham p:lI'a si, constitui'los em ülllJilia. sito 11m excdlente l'temento
povo:Lüor c, bmbem tr,1,1JCtllmelor, IlIas~ qu,wclo
tmb,tllmm paI' con,'[1, de tei'ceíro 1"ze,n o meno!' serviço possi vel,exiginelo u m<tis que podem arranC[1,I'. Fui encolltrar 1l8SS<t coloni" do
Rio Novo no nosso est:lelo do E~pirito S,1,nto
dna:; li,mila~ cllÍllezas muit,o hem constituidas,muito acre(Utadas, e elas ma.is ricas elD.
colonia: uma tin1J" 18 con ,os de reis e a outr<1, 12 contos, segundo me informal'Cl.m; e
nenhum colono emopeu tinhlL sua sicuação
melhor tr<ttarb rIo flue as desses c1l1nezes
Perto de Cccmpos, na, estccção da Villa 1':ova,
o fin:1,clo ~,1,pitiIo Peixoto garantiu-me que
existia uma numeros,1, lhmilia cilinem qne
mor<tva nét sua vizinlmnç8., e que pelo seu
~J!'ocedimento, pelo seu tr"balllO, peleL sua
conducta, diLYiL as melhores pl'OVD.S de (jue o
c]lI!n não e em COUS8. algunm iuferior ltO
europeu.
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. Sr. _presidente, C!'eio ter respondido tL cri- que se elimine do lll'Qjecto n subvenção para.
tiCtL ttLO ~cvcrn. do noh1•e senador pelo H.io <L colonizaçuo ou immig-ra~,fio chineza..
Grande do Norte contra o chim. Entretanto.
Como disse, estou grato ús commissões de
pe~o liccnr;a, já,que elle citou esttltisticas, e tlnanças e colonisttçiLo, pol' terem admittido
em um parecer contmrio ao projecto iclentico que tL itlim principttl do prqjecto seja 11pprottO meu, tLpt·csenttulo na Camat•tt dos DJpu- vatht pelo Senado, e, si de llwto, assim acconttul~s, 11 commistsuoresp3ctint julgou que de- tecer, mesmo com as motlificaçies po1• ellas
verm argumcn ar com dados Jbl'l1ecidos pelo í'dtas, jiL me tleYo dttl' por satisl'eito, porque
gmnde economista Sr. Ler·ny B~ttulieu, conside1·o isso um set·vir.'o pt·eslmlo ti agriculpt~ra dizet• que os chins nada produzem, são tmn, mns, não posso concordai' muito com o
üttaes, que onde chega.m, o paiz se dept~u- parecel',lut parte que restringe tt competencitt
pem, peç'o licmwa pn.rtt ler aqui ttunlJem dados dilo Uniiio pn.rn. kntar da immigraç,i\o c do
estntisticos colli::;idos po1· americanos do Norte. de>envolvimento tht ln.vom'll nacional, e que
c citr~dos p:•lo St·. S:tlvado!' de ldendon<.'fl, os supprime a snbvmwão, que jul~o necesqtmcs são at•; r•·httivos ao Jll'OJll'io Estatlo d:L sai·ia _Pt~~·n. a vipdtL dos c!Jins c japonezcs, n
Cn.lifbrni:t, 1icn.ndo as<i m destruido esse twgu- qual nao e exclust mm ente destinada a elles, e,
menta tlo nobre senador pelo Rio Grttnde do sim, applic:wel it int.roduc~,fio tle immigr•antes
Nm·+c c dll referida commissuo (tê) :
r.le qun.lqum• proceclencia ou naciomtlidalle.
<<A maioria dos membros da com missão de Consitlero n. gal'i1ntia de .i uros n. capitaes
inquel'ito do cong·r0sso, mn.mhtd;t it cal i (brnitt limita<los empregttdos 11a illtt•oclucçiio de bo;t
cm ISiG, ern contt•ttritt :1 ess;1 immigt•:tçuo ; qut~li<lndt• de immigmnbs sob a fl,;cnlisaçuo do
mas, pm• isso mesmo teem nind:t mais valor governo, como mellwr systema, tle rcaliStLl' este
ns pt•ovn8 J'ecolllidas n tiwo!' dr! !ln.. Consttt do s~rvir;o e menos dispendioso do que o outro,
seu relatorio quo sli no que diz t·aspeit.o :'ts ate l1g"Om adoptado, de se pag·ar as p:Lss:t~·ens
estradtts de Jerro o pmparo de terrenos al<t- dos colonos. mesmo constitn idos em !itmilias,
goadi~'os pttr • cultum ele trigo, o tl'lliJt~lho chi- como ultimamente con>egnin estabelecer o
nez, em ISiG tin lm n.ug-mPntndo o Yalot• dtL pro. Sr. ministro da ag-l'icultm·tt, nas Ji;Jlizes modipriedatlo nesse estado em 280.iOO.OOO dollttrs ficaçlies dos contmctos tle introLiucr)~O de imleambio p~r). ~!ais de nm milhão de geiras migr·antes.
ne tert·a~ inntilisatlns, que teriam ate hoje Alem disto, julg·o CO!Wenic1.te lmnit• a in,lJCl'lllltltecido incultas, lbrnm por elltt benell- goerenci11 dos cmpt·ezarim, que St> visttm o
ciadas c entreg-ues ú. lttvcmm.
interesse pecuL!inrio lll1 iutt-odnc~'iio de inuniUm testemunlm provou que, sem o nnxilio g'l'tmtes, p:trecenclo-mcque estes serJo melhor
<.los chins, n. populaç•ão tltL CaWbt•nitl, niio serht escolhidos e trtttaclos,si dell:t se incumbirem sol!Ojc m:tis do que n, metade do quo é. As t';1.- ciodades em qnc predominem os pt·incipaos inmiflcu.<;ues tlo tml>rtlho siiu tantas que e diffi- teressados nessa boa escollia, os qtm·"s ~fio de.
cil separ.~r um 1:amo de todos us otltt•os e niio certo os Pl'<lpl'ios !livradores.
c ex<wgomclo, accrtscenttt o amor rln. mono- Portanto, me ptwece que· as com missões fogmphitt j:'L citada, :1\'alinr os lienefic-ios tlo ram injustas em pedir !1. eliminaçlío desta subtmlJu.llio chin<:Z na Cali!brnia t•m .JQO.OOO.OOO vei}Ç'iio, que só ,;cria dad:t como gamntitt de
dollars (rambio pai'). E e a<sim que nos os- iuros e proVll\'rlmento se tot·naria nomimtl,
tamos tWJ·uinli!Hio com o t.miJ:L!ho chinez ba· porque, sendo llwt·n.tiYo, como p:treco, o emmto ».
prego de cn.pitaes com este intuito, olht raraIsto diz um t~mm·icttno qtto colheu tlat!os mente se tornnria oJ!'ectiva,,;endo, ontl'ett~nto,
ostatisticos exactos e insusp:itos, o que Ü'<t- um meio de despel't:.tt' ti inicia ti l'tL dos lt~vm
tant tltt q uestii.o lit, tleanto do.> ollios tlc todos do!'es, tuo timidos e t•emissos em cuill:tr do
osadve!'StLt'ios cncat•niçatlos doschins, osujeito seu pPoprio interesse, e, justamente pot•que o
às suas contratlictas, que não ttppm•ccm·ttm.
jogo d:t IJolstt m·t•eleceu o espirita tle empl'ezo.,
Emtlm, jiL tratei ele combater a nrg·umen- )ulguei que cm necesstt!'Ío ttnimat• este com
taçií.o rereren te à má qtmlidnde tio immigmnte, r.~· l'érencht ú. colon izaçfto.
que sm·viu tle lltt'o pam n impug-na<.,ão ao E' principo.lmente tt•tttanclo d:t colonização
meu proj Pcto. Devo agora, St·. presidente, cltineza e ,it~poncztt, que devemos 1.cr o mttior
lhzer as considet·uç•jcs 11 que mo t•eJ\Jt'i sol•re o escrupulo mt escolh:t do immigrantc, porque,
pll!'ecer das commissües de flnm1~as c coloni- si :L escorill dn. Enrop11 nito nos conwm, meZilçuo.
nos nos convii·:·L tt da Chintt u tio .Tttpi'ío.
Os illushes membros t!estns commissües Como todos os bons hmzileiros desejo o prodizemun sen parocct• que tt Uniü.o deve dedi- gres.'o re:Ll, moral e llltLteriultlo nosso pmz, e
car os seus c~lbrços cxclusivanwnto ao ele- nPstc ponto ag-radeço uo nol.Jru senallor pelo
monto povo:ttlor do pttiz,q uo cleYcsm• oeur·op:,u, Rio Gmn~le tln Norte a .i t~sti.c;tt que l.ez ao~·
e de1xnr que os estttdos cuidem de escolhtH' o nll'ns sentununtos do patr!Ottsmu, po1s, estu.
que mllis llies convier, rrner como povoadO!', /longo do meu espirito querer encher nosso
quer co1no tmballmtlot·, o conl'luPm pedindo territorio do g-ente ruim c incorrer lllt exccmscNADo
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ção (le\, posteridade: si pugno pel", vinr];:, do
O SR. GIL GOULART - O Sr. pl'esidente
chim e jeLponez, é por est,w convicto de que nil,o julgou desnecessaria a discussfLO; tcve'
vindo bons e escolhidos traoalllUclol'es, sal n,- duvida.
remos nossa htvoura, e mais ülcilmento salJi. f
i'
SR. l\IoNTEIRO DE BARROS~ E' 18:"0 o que
1 cnse
remos ca
nancelra
em que nos ae I1:1- euOquiz
dizer. I-h de [(lCtO, na out<Ji1 Clmal'a,
mos, tendo jit perdido a esperança de conse- um projeeto el,presentado 1)el0 Sr. Costa J\Iagnir isso só com os tr<loalbadores I~uropl'us e chado e outem' íllustres deputaclos, decl"rctndo
naciomles, exigentes, indisciplino,dos e pre- em um ,"rtigo simplesmente que fi ca l'Ivre i1
guiçosos.
I proqUi11quee esta(1o coloni~e1r com gen t e ca
Sr. presidente, não posso concon1c,I' com a cecl.en~ia que 111e parecer, Seria uma :,l1perclol1trina do parecer na pi1rt3 em ql1e diz lluid,v18, re:llm:.:nte, tratm' (leste ,~s::mmpto, si
que a 8niEio llel'e mi1is encl1rregac-se do
110..0 fosse o pensamento que eSS3 pl'ojedo, cmmento povoador, porquc a Constitui,J:o no bOl'l1 não expressamente, lllas de f'lctO, tem
art. 35 § 2' deu competencia. á 8nião. c de \'e"o,,,,,,r t,unbem o (lecl'eto n. 528 de 28 de
verdade que niio privativa, para anim:w a junho 2(10 1800, que parece llmis amplo, ]J01'
immigraçiio e a agricultura, S"nl distincçiio que o meu permitte só a, elltro,d~1 dos ellins e
ele meios, portanto,essa, competencin CL[lpli, a-se dos j<J.pOIJ2ZeS, dcixl1ndo (le pé o, prohibiçii.o do
tanto, ao elemento povmvlor, como 0,0 traiJn,- decreto 1J: 5Z8, em 1'2 1e,,~i10 aos outl'os asi,cticos
111ador.
e aos a.fncanos; tem, entret'1.nto, alguns 11lNão comprellendo mesmo como, sendo de convenientes a llleu ver, quo ViJU indicar.
alta monta o aUg'mento da ]Jrollucção nacional Xi10 trata da questã.o franCê1.mente, e p0cle
e solJl'etndo o ela la.voura, ql1e é hoje 1J0sô,1. "conteler que, por nlw especialisar o clccreto
industrÜ1 mais productora, a que mais inte· ql1e pretende l'evogm', haja duvicla si de facto
resslt ao commercio. a Vniào Feleral dev'a só fic,1. 011 não rs\ogado. A1Gm disLo, h," concuidai' elo elemcnto povoador e não do tra- velwões interne,cionaes, entre a Cluna, ~1, lnglaball1ador. qU<1ndo é de ,te que mais se neces- ten';" a Fran,a, Estadas 8nidos e Portugal
sita para não sofl'rermos o que já s01fl'emos, e (Ile modo que nem de j\Iacáo podemos olJter
tal vez mais ainJa.
c11ln;(, sem uma convcnção), prohibinüo lJue
O SR. GIL GOULART - Seria isso cuidar s0,1lÍam emigrmltes da ClJin:l, sem prévio ac·
cOl'do diplomatíco com essas naçÕê:i. e t"stalJemais rl0 consumidor ql1e elo proJuctor.
lecendo re.'!Tas a essa emigraçiio, o que impeO SR. MONTEIRO DE BARROS-Diz muito bem dirá os estados brazileiros ele ootel-" sem a inV. Ex. e sendo aSôirn, entellllo que as com- ter..-enção do goyerno feileral. q118 pfecisa ser
missões nuo loram justas nu Ob5erl'(1,(:J:o que iwtorisado a isso e a ter relWeSênTl,çiio na
fizeram.
ClJil1i.' e no Jl1pÜO, do lJUB não trata o proPenso que a União deve cuidar de ft,mbos os jecto do Sr. Costa :'IaclJado.

~l~~~r~{~6u~r~~r~~t~t~~~I~i~{~~~s~'~~'~~:1~i;~~Snel;~ Por isso, julgo que eleve merecer prefel'ensob o pretexto de que aos estados cahe tam- cia este, que discutimos, ate por que ioi apresentado aqui em 31 de maio e o ontro. á
bem competencia ; porérr~ o. que a opportuni- C , . m '.> le junho
da(~~ <tgora aconse:IHl e Justa~nenle tratar '~~~~l~'d~sto~I~iio é ex~eto que a prollibição
mab ,do delemento habalbaelor, sem desprezar rIe 'llnmlgraç,w
.
, a~Ja
" t·,1C<1 e a ['r I'C"11'
J'"'" esto)'"
c' 'c,
. '"
o povoa 01'.
I J.'e\'o,!aela no art. 7:2. (L1 Constituiçuo. e espeEste ja estie garantido pela L'nião nos aetuacs ci,tlmente no seu § 10, que p,rmitte a livre
cOlltractos, que tem pl1ra a sm1 introcll1cç;io. entrall::t e si1llida dos estrangeiros :,em passaporNilo elevemos portanto recei"r que fiqne te.;\Ta minha hnmilcle OpiÍ1iil,0, esta Jisposiç,to
prejl1dicallo 80 porquc se auctorisa a l:niCt0 anuo compl'e11emle a questão da immigm,5.o.
dl1l' 2.000:000:::; annllaes,. no maxll:10. para
A secçã.o 2" do titulo 4' da Constituição, em
cU1l~al' d,", quella ol1tr9' lmprescmdn'el ne- que ~e acha o l1rt 72. inscr:we-se-dec\l1ração
de direitos-c o arti.'.w o que cliz é: l]ue fim gacesslelaele cta mtrud ucçao cle braços.
Terminando estas consideral;iíes. com que ranti(lo a bl'azileil'os" a extrangE\Íros I'c<de~ltes
tenho occupado tão mall1 attenç'ilo do :Senado, no paiz a invioll1bllidarle dos (lireitos il1l!lvI(nc7o upoiadm) elevo responder a uma critica. duaes, concernentes á liberdade e segurança
,i, que já tive occl1sii"ío de referir-mr e que illlli \'idual e á propriedade, nos ter;nos dos
veiu nl1 r,2presentaçil,0 do Congresso de j\LnC\.s, seus paragraplws.
Seguem-se os pal'agr'1.pbos·, entre os quaes
rell1ti va ao projeeto, em discnssào; tal11bem
tocarei no iil.ct.o, de ter sido apresentado na ll.Clla-Se o 10" referido. Está visto que se trata
outra Cama,ra projecto, que parece identico ele um direito pl.1l'<1lllente individual, e nií.o de
au que discutimos e que, 1)01' estar já (1,lli em re..-ogal' um direito ao.soluto (la. sober:1nil1 nadiscussiío, fez o Sr. presidente jl;lgar, talvez, ciona.l, qual O de considerar si lhe convém ou
·desnecessaria a do meu aqui.
n~o a admissão de um ou maisextrangeiros em
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seu tcrr.itorio ; tanto que o nosso corligo civil
admitte a pena llc banimento c tt extmdicçiio
dos criminosos é permittitla, sem que por isso
se considere violada :t nosstt constituiçiio.
A gamntia, pois, de quc se tr·ata tem restric·
ç:ões, e si as tem quttnto ao clir·cil:o crimimtl
e privado do nacional, muito mais deve ter
qtmnto ao extrttngeit·o e no direito intet'llll·
cion:1! pl'ivado e publico.
·
,~ intl'ocluc~ii.o de grandes levas r1e extPangeiros do m~as di!l'crentes, no ptliz, e o modo porque Jht· disseminado esse conl.ingente extrangciro, no interioJ·, pude a.fl'ectllt' Pmito os interesses economicos e polit.icos tht nossa socicdarle'e até a sua scg·urança inter·na.
. Disso .it'l temos exemplo:qtmndo se prncl:unon
a Republica, houve receio de que o elemento
a.llemiio no Sul quizesse r.ornar-se independente, procurando a protecç·;i.o da sua metropoJe.
Recentemente, cm S. P<tulo,quiseram os Italianos t'orm:n' um:1 sociedade, tendo att'l a. fn.culd:ule de or:;a.nisn.r batali!Ges militares, de
estabelecer escolas cm que se cnsinnsse n. língua italiana exdusimmcntc, ao menos l'oi
isto o que me ínfilrmarl\111,
Ora., estes 111étos o que pro v~ o ? Provüo que
a. intrOllucçüo ele extrang·eiros deve merecf'r
toda. a cautela que mrLis a Uniiio do que aos
estados incumbe suprema inspecr,·iio sobre :1.
immigl'tl~üo, e que é um direito da soheranin.
na.ciomü illlJledir sua entmtla. no momento
que lhe parecer conveniente.
E' por isto que, apeznr de n~.o ser cltinophobo, niio posso dcixm· rle r·econhccct• o direito que tem, o povo mneric:nw, embor•;t niio
approve seus abusos, de legislm·, como cst:'t
ii.tzendo, ·contm os chins, que j11lg-tt dever athsta.r do seu pa.iz, porque t': direito seu. como e
ue todos os ptüzes, repellil' do so11 seio o demento que niLO llle parece eonsentanco com
suas convenicncias, o que nfio quct• t!izm· qn'e
individualmente nüo se dê no~ oxtrang·eiro:::.
jú. residentes no jlltiz, todas ns garantia.;; pessoaes, c ~üo essas as que a no~stt constituic;flo
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porque, a. necessidade rrineinal deste paiz lltt
actualidade é a. iut.r·oducç,fio 'tle tt·abalhadores,
r1ue venlttl.llt pre~tm-nos seu concurso nestll
crise em que no8 achamos, crise complicada,.
porque u economica, polrtica. e social.
Este accumulo de tlifllculllndes de todtt es~ ·
)JCCÍC lli'iO eÜtCil de SCl' !'elllOVÍllO, O Uc'IS não O
podemos comhater apenas com üwot•,·s indi~
viduues, nem n.uxilios directos tt determinadtts
emprew.s, e cmiss<ies do p:tpel-moeda inconvertiv.cl, porque, o papel-moeda, quando inconvertível, nüc é dinheiro e nem, repr·esenta.
}JOJ'que, niio representa. o tmhalho, o qun.l entretanto si Jbr realmente gn.mntido its imlustJ'ias via veis c priuciplllmente :'I agricultura,
que é entre nús a m:1ior· productortt, un1do a
lJL'rll entem!idll. economitt, nos tit·at·it das eliffi- ·
culdadcs eLa crise que att•llvessamos. (.'lpoiarlus.)

Prço llo·; nohr·es scnado!'cs ·que desculpem
os clcsalinhliYOs (1nio apoi<ulos) de minlins considerat;i'ies, quc ni'Lo nttendam it n·aquczn. e
nos poucos recursos dos meus argumentos,
que podem desapp;wecer tleante da logica e
eloq uencitt elos illnstrallos impng-nadores do
pr·o.Jecto, mas, que :ülcndam ao interesse gemi d:1 na~iio intimnmonte ligado tt esta. quest~.o; e que tentei zelt\1' nos limites de minhlls
!'orças.
\'OZES- i\Iuito bem.
O Sr. Ramiro l'l:a.rcenos, como·
men!l>ro da commisslio qne deu o parece!' tt
J'espcito elo pr(\jecto em discussiT.o, e, ~obre
tudo, como relator delle, vem ti. tribuna. de~
fendei-o.
Quando se tratou pe!t1. primcir•:t vez, neste
jln.iz, cltl colonisar;ão cldneza., tomou-se llOl'
lmse o que se pas;;:w:1 nos Estados Unidos eh
Americ:1 elo Norte. Nessa. epocll, o Bmzil tillhtt o bt•:u;o es ·J'a.Yo,quo cull;imnt a l:wom•:1.,
r, ti rtucsl;'Io for tmzida para o parlamento.
Ct·nmmm-se rts OJlini,'es a respeito do a.ssümpto. c• pr·cdominou :1 contrarin. a. esstt immi~

grn1:·Uo. Nn opinião dn. impr•cnsa, ít questão
Foi pcnsamlo assim que npr·esetltci 'o }Jl'O· 1lcou condmnnada. 1\Ins o orador pens;t que

ch't no seu artigo i2 c seus pal':tgrapllos.

jecto em t!iscuss:Io.
Nüo revoguei de modo gemi o decreto G2S
.JXtra. nüo excit:n· mtliot· OJlposi<;iio. nm;;. t.;unIJem sempre esteve longe do JJlC:ll pensamento
:1.rlmitl.ir a. possil.tilid:u!r, do St!l'lllO> eliminados
por qualqnet• elemento ••xtr·ang-t•ir·o; :;into,
pois, tiS diveJ•gencins em que mo ac!JO com os
nollr·os eollcgas do Rio OrmHh• do Nor·to e tlas
commissiíes, nms estou certo t!oquo SS. Exs
ltüo de reconhecer rJuo rnn inspit·ttrnm intuitos do .}lttt'O pa.triotismo. (Ajioilfdos.)
Tet•minamln, mn.is uma. vez llJltll'llO parn. o
p:ttriotismo do Scnatlo o t!n. Gamam dos Doputarlos, do cot•po lcgüln.til·o Ji.>d<lt'ttl. atlm do
que vote a medida tle que tra.l;t o projecto,

turlo rlupendo dtt ocettsião cm r[tli.l 8iio tn1.tttdas
I(UOStües,
A inl.t•ot!ucç~o de elemento et.!mico in [e riO!' e
Sellljll'O do g'I'U.IJUC JlO!'ÍgO, JlOI'fjllC traz OJl:ltt
in t'erioridnclu mt JJJ•od ucç~ o ; jlot•<'•m, destlo
quo n~o so tmt:1 do clenwnto po1·nadot•, o :oim,
apenas. do trabnlhndor, niio existo osso pe·
t•ig-o, porqul' as Jiunilias desses immig·r:ant.es
nii.o os neomptmlmm, e ulles voem sosm!tos,
como ~imple:.: tmlmlhadnt•es.
Ass'tm, nest11 occn.:-ii:io~ o qno !'esta. considera r. pa.m .i usti tlcnr n parecl'r dtt c<:lln tni~~ii.o, é
~i conY<'•m ú..inLrot!uc<:tio tlo elemento climez.
Em pl'incipio, o poüer• pulJJico não tum o
t!ireito do 1\lcilitttl' t!SStl intr·orluet;iio; mas, i1
llS
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visüt da Constiluic;iío Fedem I. nilo e po~sive1
crusm· os bJ•ar;os,qu11lldo lia eiliados 'que reclamam o colono asintico. A t:niilo nilo pt'>de
fechttr·-lhe as portas ; mas tmn hPm ntio deve
tlardinlleit•o p:trrt essa intPoducc;i'io. Foi. portanto, e<ta 11 rnzão que leYon a. eommi~~ão 11
dttr o pttrccer que se discute, entendendo que
lL União devitt Jltcilitar os meios, isto e. üS
meios diplomatieos, porq ne os estudos ni'io
teem representa<;ii.o rliplomatic11.pam a. immi~ragi'i.o chineza; sem, eonnudn. c;stipendin.!-tt.
·- Si o orador considerasse somente as convenienciu,;: do estado que reprc•seJlttt, votaria
contrtt o pt·o,jeto, porque a entmdtt dos ellins
no Rio Gt't1!Hie t1o Sul sm•i11 um elemento do
pert;urbação, Yisto como nesse estado o i mmigrante europNl tem sido de ;rmnde YILnttt·
gem. pol'que tol'na-so elle jll'lljll'ietnrio c Ihz
Íiu11ilia, e o c1dm, qne ni'i.o \"ai sct• prop1•ieta·
rio. e e a.penas accumulo.tlor tle meio cir<,t:·
Iante, tt'rtl'tt gTandes inconvenientes em c!P·
tt•imento d:t prosperirlnde desse esütdo. O ot•:t·
dor, porem, não tem o ,Jireito tlc desconhecer·
que em outros eslttclos. niío 1111. lmwos e tW·
cessitam el\es de immigTante~. n, por isso, niio
votu.rü. contt•:t o pl'ojecto.
O principio Jetlemtivo deixn. aos cstmlos o
direito tle JH·Oct!l'ILI', como ento!lllel'em,' os
elementos que llte~ '~o neces;;m·ios ú. prosperidrule dtt Sl!lt viela. socin.l; mas nii.o 1IPwm
sor obrigados outros, que não p1·eeisam desses
elemento.l, a recouel-os. E' osi:e o pensamento
do Jlll.t'ccer. Fntummente, si 11 mn.ioritt dos
est1l.llos o exigit'. tt minoria submetter-se-ha,
como se dnri11 com uma gt1erra exigidlL ta.m·
llem pel:t lll\Lioria..
Aconselharitt o orador ao seu tlistincto
co!lcg<L, autor do Jll'Ojecto, que não esticas.>e
muito a quest;ão, insistindo em querer litzet'
com que el!e passe tal qu:tl o o1l'ereceu.
Aprecinntlo as considcrnt;Gcs ap!'escntnclas
J,lOlo i l!ustt·o semttlor pelo !tio Gm IIli O tio l'i'or te,
e tle opinião que ltli el!e J't·<Lco em cm·tos
argumentos, eomo, por exemplo, Cfli1Lllto á
estati,ticn..
TI'nta tio colono om•opou, em rehv:ão ao
paiz e quanto ús PXig·cncias que Ihz; o, por·
t~tnt.o, a,.Jm justo que o lhwndeíro <Lppel!c
pllrtt otüt•os immigrantes, tlcsde que o otn•opeu
exerect• pt·cssfto ~obre clle.
As doutt•ina~ c·m·opi•as silo goradas cm um
meio inteil·amcnte tli1l'twente do do Bt·azil,
CJUC tti!!tla está em lot·mat;iw. E' pt·cciso resol·
Yer os pt•oblenms sempre CLllllbt·mo as necessi·
do.tles aetuacs.
Depois de J'azet· um osLutlo · sol>ro o que e o
Brazi I, diz que o ]Windpio llltlL•t•ttliYo é que
1m tlc resoi\'Cl' este prolilmnr•. de colonis11~ão.
Ntio t'' po~siYcl nc;.:-a.r nos I'SÜillos nquillo tle
que w·c.,ssitum, e, tlt•t1Utu tltt Constituit;~o
Ft•de!'lll, níio pútle )H'eva.let:m• o decreto n, G:<S,
de 28 do ,iunlw de 1890; pot·em, como não

estit isso expressamente consignado no art, 72,
a commissão acceitou o art. I" do pr·ojecto.
Responde ti. critica do parecer, Jeittt pelo
il!nstrado senador pelo Espirita Santo, que o
precedeu lllt trilmnn., o pede a <Lttenção do
8enauo p:tra tts emendas, que são -propriamente releronte' ~ws escrupulos d11 muiori<L
eh com!lli>si'ío de niío ir ele encontro ti. oninião
de diversos est11dos. Si as opiniõ~'s g·er:tes silo
contrarias ii, immig'l'a~:ão chinezn., qmtnto :i.
jlOI'Oil~:ão, niío e isso suJnciento pam que 11
commi~são se oppuze.;se completamente ás
nrüessitl~des dl1 lavoura de certos estudos.
Em seg-uitl!L n outras pondemç:ües, tc1:mina
Llizendo q uo, si estit cm e!'l'o, da tliscussiio de
tão importt111tc assumpto VC'l'·S:•-ha quem tem
r·az1io c melhor sustenta. ti hot1 dout1•inn.
(Jl11ito /;e,;/,)
A discussão ficu. adiadu. p~la hol'tt.

•·

O Sr:.. PI:ESTDEI\'l'E designn. p:trtt tt ordem
do di:t :~:
:3 • discussi'io dtt proposiçi'i o d~t Jmsmll CIL-

martt n. 25, de 18\J:~. amorislLndo o Pmler
Executivo n. tlcspendm·, no exr:1•cicio COl'l'ente,
a qnanti11 de 486:215!:, pam acquisi~:ão de um
pt•f'dio p11r11 quartel do regimento de cav11lla.·
rit1 d<L l.n•igadl1 policial o outras obr~ts ;
Discns~iio unictt das emend<Ls d11 Camara
dos Deputados 110 pt•o,jecto do Senu.do n. :3, de
1892, coneedendo n.mnisti<L l1 todos o.~ dlladiios
detidos e de,terrados por Ji.JJ•ça do decreto de
12 de a.br il de 18tl2 ;
2" discussi'io do projecto tlo Sen1ulo n. 2•1, de
1892, numtentlo aos 'estatlo5 da União o direito do albrar os tet•t•enos do JlllLrinlm e
u.cct•esddos, nos termos cl11 lei n, :348; do 20 de
outubro dll 1887;
Contimmc;iio tllL 2" discussão do projecto do
Senado n. !0, do 1802, sobre <L immigrac;ão
chincza..
LCViLllt:t·Se IL SCSSi'iO ttS 4 l!Ol'llS tltt t~tl'tle.
Public::tcf• , fcitll em virtncle de deliberacii.o
d" Se!Íadu '' ederal, t;mada em sessilo· de
1 ele agosto elo corrente ::mno

Min isi.crio t.1os l'i'egoeios dtt Agricultum,
Commcrcio o Ohrus Publicas- I" Direcl.oriu.
d11s Obrns PulllicltS- 2" secç~o ~ N. 31- Rio
de .Janeil'o, 1:3 tle julho de 1802.
Com n•fcr•;•ncit1 ao peditiD do informnçües
lt•ito pdo Sen11do tia RepuiJ!iet1 t•m ~ou olllcio
n. 40, tlll •l de ,iunlio ultimo ~olwe: l ", 11 l'a.zi'i.o
pot• que não cstr1 imtugUl'11do u pl'imeit•o trecl>o d11 Est.L'ttLht tlu Fet'I'O Clt!ll]lOS n. CILJ'tUlg'O]a,
ramal de Santo Eduardo no Cnel1oeit•u de lt.n.·
pemirim no estado elo Espirita Santo; 2", si n.
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União p:tg·a .imos desde a. imtugmação do ;;ervir,•o ou si a garu.ntia comer;tt 11 set· ell'cctiva
quantlo fnnccionm• tt via-l'et'l'ea; tenho a. declamr-vo., (]lte tt prim:!ir:L pal'l:e ficn. responllida. pclns info111W;<ies prestatlas polo engenheiro fiscal junto ilquella estmdn. inlbrmações que, pot· cópia, junto vos transmitt.o;
quanto it segunda pn.rte, cabe-me iitlbrm:1r
que, de accordo com o§ l" dtt clausul:t XXXII
'do decreto n. 10119; de 15 ele dezembro de
1888, em qmnto durar n constrUC\•iià das
obras os juros ser~.o pagos sobro n importancia que somcstra.lment~ se Yet·ific:u· haver
sillo emprcg:ula. segundo n. tn.IJelln de prc<~os
approvada.
Sn.nde o l'raternitlade.- &J';e(/el/o CoJ'1"Vi".
- Sr. I" ;;ecrct:trio do Senado Federa.].
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sotl'rcr, como sofl'l·cu, estragos m:tiores peltt
ütlt:t llc con,erva<;ilo.
Nilu são cst,2s, porem. tantos quantos espc·
mv:t encontrai' em terl'cno tíio nceillentado e
::ttr::LYcssado por cncnixocirado~ rios, indicando
l1m1s condi\•iies tcclmimts do sm·viço l'eito.Obt·ns lle arte- P:trtindo ainda de Santo
Edtuwdo.~ão mn.is import:tntes l\S pontes sobre
o ribeirão S. Erltmrdo c o rio Httb:tpottna,
o ribeir·ão de S. Petlt•o e ontm sobre o :'viu qui
Sul, tod:ts promptas com as snpot·structuras metalicns, menos a ultima., eom o vlio de
2:3,"'00 que espera aindtt as vigas de Jerr·o, as
qnaes, seg·nndo n}e elizem, nclmm-sc premptas
na Imbetibn, pm·a serem conduzidas partt o
seu destino. - Outras obras de arte lm pela
linha.. pttt'tt smt perfeita conclus:io; neste trecho de 5·1 ldlometros, fitltam: um encontl'o soc,;J,ia-~!inisterio da Agricultura-i" Dire- bl"tl o pontilllão no lUIJeirüo de Santa Rita, em
ctoritt elas ObrasPnblicas.-Estraela cleFet·ro de !'rente iL cas:t da, 1il.zend:t do mesmo nome e um
Santo Ecluardo n.o Caxoeiro do ltapemirim-Re- pontilllüo sobra o mesmo ribeir:io.mn.is :tlm.ixo,.
latorio-Tem esta estrada ele !erro <1erc:t de ambas as ol1t'i1S ele pouca importmlcin. Todns
ü4 kilometros de leito pmmptos. dos qmws ns obras ele :wte estlio construídas com solicer·cit de 5i kilomctros ligados. A parte dez e ncnlmnut parece ter· solft·ido pela Jltlt:t
que poder-se-h ia nbrit• ao tmtego em prazo de conserv:t~üo. Estmt!:ts de l'Odngem e sercurto, e d:t extensilo ele 54 kilometros, ent!'e Yenti:t particul:w-Aclln.m-se estas inutilisadas
a estação do Santo Ednat•tlo dtt Estr·atltt de em alg·uns pontos, devido á 1i1lttt de melhor
Ferro Carangoltte ·o arru,ial elos Lagartos no cnminho pnm o tr·a,•ndo, facto este desculItapemirim; tem este tt·eclto tres esta<)lies cons- pavel, attentas as condições tlo t.et·rcno. Não
truichts pehteompanhiu, e um<C P•W ~uhscrip- é. porem, descntp:wel o (iwto de inutilisarem
çlio parr.iculat·.
.
as estrttdas sem nbrit' outt·as, o que est:i proEstações-A primeira estn<:ão a .partir de S. visto na cl::tusul:t 7·' rio decr•eb n. 10.119, de
Eduardo, distante desttt 1500"100, mt margem 15 de dezembro de 1888, c para cuja chtusula
esquerda. do l'ÍO Itahapmtna, lbi construída chamei a attcnr:ilo elo engenheiro chel'e ela
por subscripçilo entre o> mormlot·e~ da Jocrt-' construcr,iio cm ofllcio d:ttado de 15 de outuliilade.
bro de 189 1.
A segumht loi constrmtla no kilometro 13, E' mse um tt•ttbalho que n companhia terá
nn lltzenda de S. Domingos; é estn. uma d:ts de Jltzer, jit que não teve forç:t moml sul~
ele 4" classe do typo ttpprovado pelo decl'ei;o tlciente para olJl'ignl-o aos empreiteir•os das
N 10.440, de 9 de novembro de 1889. A tet•- obms. Ate esta dtttn., pouca 1\tlta teem feito
ceira acha-se no ldlometro 8i, na margem es- estes desYios. porquanto os moradores teem
querda do rio Muqui elo Sul, cm Jr·ente it. lit- se utilisado do leito da. linha, mas com a con·
zencht elo Mimoso, e é tamhem do typo lle 4" tinuaçii:o dos tmb:tlhos tlcnl'iío estes sem esse
classe do mesmo decreto.
.
recurso. Tclegraphos- Tem a companhht ~
A quarta, tmnbem do t~·po de 4' classe. no J;:ilometms de linlm t1ssente, e comprados: 2
kilometro 54, fica per·to do nrrainl do 'Lagar·to, appnrellios Jll•!i'.'" e nmis :36 kilometros de·fios
Vin.permnnonte- Os tl'illt•)S estiío esten-1 de 8"'"'· Dormentes- Os que estão tirados 1t
didos ate no kilometro 30, dist:tnte sete kilo- beim eht linlm, e empregados, ~egundo a not11
metros ,cht esta~·lio no Mimoso.
do engenheiro chete, süo .em nurne1•o de
·0 esto.tlo l1Ct,u.Ll deste trecho e IJom. haYendo lOG.OOO. Trilhos- Tem tt compttnhia com}Jequenos estragos prodmidos pelas ap;nus. pt•udos pm•n as ldlometl'os de linlm, incluindo
deviclo ú Jltlta do conset'l'aç·iío tl11 linhn. pelo os aecessorios. Conclusão- Tudo consitleombtll1go a que estit sujeita. .
_ rnrlo, sou de parecer, que, restttbelecidos os
O leito entre 11 ponta dos trtllto;; e a cstll.çtw trabalhos, poderiL a companhia, com alguma.
no Mimoso e~tiL i:ttmbem bem conservado c energia, entregar ao tmlego os primeiros 5•1
carece de pequenos reparos ; a ptwte do leito kilometros, compt•ehendendo as •J estações, em
comprehentlidtt entre tt esta<,:lio no Mimoso e a Itab:tpottllit e S. Domingos, no ~Iimoso e no
estaçlio no arl'tÜal dos Ln.gttJ•tos, omle o. linhn. ttrt•nial dos La:.mrtos, .em liO dias do tt•abalho.
vac mttrgettmlo o Muqui do Snl e o seu con- Cttmpos, 11 ele junho de 1802.- Ecluardo
lluonto, o ribeir:io de Santn. ltittL, ati\ its vm·- Clnw:Uo dfl. Sil~a. engenheiro Jlscl\1. - Con-··
tentes do Muqui do Norto,o pot· este se~uindo. forme. Vii'IJilio Netto. - Conteritlo, J. R.
ó de sot:Yi<;o mais pcsttdo ll pol'tttnto t,inlm <ll' Jfotu·,t.
·
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feita em vir'tncle de delilleraçii.o de conomso fr:tnco inst.ituido por pessoas de
do Senado Federal, tom!lda em sessão ele muit:t compctencia c nilo menor patriotismo.
1 ele arrosto elo corrente anuo
'
Releva. not,n.r que, si niio se tleu concurrencia

Public~çiío

ofllci:tl por edital da imprenstt, ella com tudo
verificou-se de um modo positivo e rea.l, por~uanto sujeitas :'L Intcndencia, desde muito,
1" secç.ão-N. 2,153-l\Iinistcrio dos Negocias :Ls 2·! pt·opostas, no l11rgo período de :tbril :t
do Interior-Rio tle Jttncit·o, :30 de ,inlho de maio do corrente :tnno, fomm integralmente
1892.
pu IJJ icn.dtts pellL imprensa., constando todas
Ao Sr. presidente do Sen~tdo-StLt.i~fttzentlo dos boletins tht Intentle'ncia correspondentes
a requisiçiio tlo Senado, constante do olllcio aos mezes de abril :tjunl:o: o quept·ovn. que
n. 78, tl' Zi do cot·rento mez, o govm·no de- v•·t•ilicou se uma concurrencitt expontn.nea de·
clam. pam coultecimento da mesmtL corpOI'tt· notorierlmle publica. e:t longo prazo por parte
ção, que toem a chtttt tlu 11 de ;;gosto ele 1800 dos interessados, tornmHlo-se clispcns:tvel e
·OS decretos p2[os quaes J'or:tm exonerados, :t prescinrlivel, pois. a publicat,,fi.o de eclitn.es,
pedido, dos c:Lt'gos de presidcnte,'vice-IJt•esi- muitas vezes de mem J'ormalid::ule e sem elfei·
dentc e membros do conselho d:t Intendencia to pmtico em casos :malogos.
l\IunicipJ.l os cirlntlãos: Dr. Ub:tldino tlo Amn.- Foi sobre as propost:ts nnmero~:tS e variar:tl Fontonl'll., Dr. Gil Diniz Goul;;rt. tenente elas o!Ier•ecidas ;'I apreciaçiio da intenclencia
coronel Etluarrlo Jo.iti de Momes, Dr. M:1nocl que o expr·csidente 1'or·mulou as bases, c seus
Emilio Gomes de Carvalho, Dr. I-Ionorio G colleg:ts as acceitamm sem restric~llo.
ele Pail•n. Coutinho e Dr. Nascimento José de Antes, pot·ém; que os accionist:ts, cm asSouza. Lim;t; outt·o. sim,remette n. cópill,iunt:t semhlea geral, tivessem n.utorisatlo as clirectoelo oflicio ele 23 tlo mcs1j1D mez e anno, com o ri:ts a contracttw,demittiram-se o presidente e
qual o Dl'. :Jose Felix rltt Cnnlw l\Ienrzes sulJ- os membros dtt intendencitt.
metreu ;'1 approvaçfio do poclcr competente os A' actuul intcndencia coube receber tt comcontl';Wtos celelmtdo; no di:1 2:3 daquello mez municttt,'~.O
das compau!Jitts e resolver pela
entl•e o releritlo conselho t!e intenclencitt e tts acceitação ou
rccnstt das bases no todo em
Compttnhias Ferr·o Carris do Jtlrdim Botonico p:trte.
e de S. Curistovãô.
Aos seus ropresentantes conferiram ambas
Saucle c fhttcrnid:tde- Fe1·nando Lobo,
as compmrhias os poderes necessarios para os
Copitt-Conselho rio. Intenclcncia Municipal contractos ;t cfi'ectuar, nms :t de S. Christoda Capital elo., Estados Unidos elo Brazil, 25 vão pretendeu reduzir :t 1.500:000$ a somm:t
ele agosto tle 1800--0 conwlllo de intenllencia de 2 000:000$ a pagar i1 vista, no que não lbi
Munictplll vae suhmetter ii vossa approvttção attenclida.
os contractos celebrados peltt mesm:1 Inten- Com a m:tior isenciio de animo, examinou a
dencia com tts Companhias Ferro-Carril do interu.\cncht as olJjecçües e reparos fhrmul:tdos
.Jardim Botttnico e de S. Christ.ovão, aqui contra os projectados contractos, e 'os :tchou
juntos por cópia sob os ns. 1 c 2.
J'utds ou contraclictorios, inspir:tdos em intePnra perli.üto esclarecimento do o.ssumplo, resses paticu\n.res, ou no otlio contra tts insti:tcompttnhn.m os colltt·:wtos os seguintes do- tuiçc·,es rcpublicttnas. Acceitou, pois. as bases
cumentos :
com algumas modificações que naturalmente
OCCOrl'eL'ltlll,
.
a) As propostas soln·e a viaeão urlxum I'Ccebitlas pel11 lntendenoi:t, em !lU mero ele 24, A m:tior celeum:t tem sido levantada em favor
cujn. synopse 1'oi !ê•it:t pelo ex-intendente co- do Banco Constructor, apregottndo-se cm todos
ronel Etltmrdo .José de :\Ioraes ;
os tons que tt pr·opost:t desse estabelecimento
bJ A exposição :tpresentttcltt pelo ex-presi- era a m:tis 'ltlltt\iOs:t. Antes ele tudo cumpre
dente tia. ln tenclencüL a 23 de .i ulho ;
notttr que o l.ntnco apresentou duas propostas,
c) As bases lbr·mulndrLs pelo mesmo ex-pre- d:ts qrmes sú umtt Jbi publicada pela Intensidente pam os contractos. indo annoti:Ldas as dencin., pm•que o proponente exigiu sigillo
alter:tçücs feitns pela nctu:t\ Intendencia ;
quanto i1 segunda, alias muito menos ttcceid) A pi•oposta do C A. de Mimndtt ,J ord~o tavel fJUC a primcim. Podereis vel'iflcar que
e a :.\" do Banco Constructor, que ni1o 1brttm entre :1s p1·opostttS luwitt m:tis de uma superior
·comprelwndicltiS na synopse;
ús tlmts do lJanco ; entretantn, nüo consta re1·) O boletim de ttlJl'il e ,i unho, contendo n clltm:wão dos proponentes, e :tlguns delles
synopse. Compulsando esses p:tpois h:weis tiveram ttló a lealdade de louva!' a Llecisiio d:t
de notar que, si :1 Intendcncitt ni1o abriu Intcndencitt, como tt que melhor consultou o
coneurt•mwia pn IJlicrL,-c bom explicado ficou interesse publico.
pelo eX·Jli'Csirlnnte, [lOrqne não o por.litt f:tzor,
Compamrcis, nos pontos principaes, os eon
--teve, entretanto, pam estudo unm especie tractos com tl. seguucltL proposta do Baneq Con
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structOl', ]Xtra que julgueis dn, IJOtt fil C~lll que
procetleram os detractores du, Intcndencirt.
·A Intemlenein, sú contractn. com duas compn,n]Jin,s; o lmnco prçtenrle fundir em uma sti
. tocln,s as omprczas de viação urbana, que não
são actmtlmente menos de seis.
Súmente de duas companhias tt Intendmicitt
o~t~m 300:0008 annuaes partt o scrvir;o tla
·d1vula extel'!la; o banco, com t1S vantagens de
seis em prezas apenas oll'crece 250: OOOs n,nnuaes, quantia insufficicnte pam as pt·astil.çües
do empre>timo em Londres, descle que o
-ct:tmbio este.itt t:tbrlixo do par,
As duas compttnhias dão iL Yisttt 3.500:000$,
·.
o Bttnco Constructor não diL cous;1 n.!gum:i..
\·)As duas companhia tc.em prorogn.~rto r! e t.rinttt
·e sete annos uma, e de trinh1 e oito outrt1 ; o
bt:tnco pede cincoenta annos para to:las as
actuaes companhias. As duas compan\lli1'
. ftxam nos contractos as respectims zonas privilegiadas; o banco pede pt•i vilegio em totlo o
•IDlll1iCipiO neutro,
As companhitts Jitzem reducç•ão no preço
·das passa~ens, e obrigam-se t1 construir varias tinhas novn,s, uma das quaes muito clis·pendios e pouco remuneradom ; o lit111CO
'1imitt1-se a fixt1r o preço mínimo ( ! ) elas pns·sagens em 100 ré is, e 11 promer.tet• duas rêdes
I
<le estradas de !'erro de cintura, nos suburbios.
Os contractos sti dão priYilegio exclusivo e
:absoluto por 15 annos ; o banco pretende
m11nter o seu por 50.
Na clausul:1 de reversão das compttnllias
·entram
os moveis, immoveis e semoventes ; o
j j
l
'Bt:tnco sti promette o mttterial cht emprest\.
Finalmente, t1 companhia do .ltwclim Bota1Üco se compromettc a conduzir gmtuitamcnte
·o mttterial e pessot1l ptl.l'<L os !Jospibtes de
,,
marinh;t em Copacn,bantt ; :1 ele S Christovão
igual oiJrigaç.io contra!Jin em rela~.ão aos hos·
:pitaes e enJ'ermt1l'itts que por ventura se telÜ1<1ll1 rle construir no perímetro cln, zona
.concedida.
Alem disto, pcrmitte gratuita passagem
-sobre seus trilhos ;(s ttmbulancias do Est:1clo;
o Bttnco Constructor m1cla dcclttrou a tal
respeito.
As v11nt11gens cspeciacs oJTcrecidas pelo
banco limitam-se, pois, ao calt,•amento elas
ruas em qne tmnsit<1l'em os bonds, quando
as companhias só ca.lQttm entre trilhos e mais
25 centímetros de cadtt lttcio, c a umtt mt1is
rque muito problenuttica partilhn de luct•os,
na propor•ç•ão de met11de d11 rcndtt liquida que
excerler eleS "/o do dividendo sobro o capital
realisado.
Om, o proprio lu1nco se pt•opíie funtlit• ns
<:ompt1nhit1S, pt1gamlo it do Jarclim Botttnico
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dez mil contos C· iLs outras nn. mesma porpor<;ão. E' intui ti I' O quo tL fusão das seis em prezas
exig:ir;'L ti'io :wnltado capitn.l que :1 novt1 com-·
panltitL nunc11 podet•iu d;u·mu,is do 8 "/o liquitlos.
Alem disso, está leiia a expel'iencia sobre
contt•actos em que lm necessidade de fixttr capi·
tnl.cliscrimina.r tlespezas gemes e 1\tzer calculo
de lucros liq ui dos. E' sempre um11 !'êde de
qucstrjes, em que os poderes publicas fica.m it
met•cê da escripturuçfto merc;mtil mui doei! e
malleavel.
Accresce que o banco declarou ficar a realisaç-iio da proposta. dependente do uccordo de
todas as compr1nhias, o que importt1r·ia grande
demora e incerteza; si é que não ptu·eeil1 in·
cumiJir. it. .Jntendencin, promoYer os negocios do 6anco.
A Intendenci;1 ~Iunicipal, cumprindo o seu
dever, conlbt'IUC o comp1·ehendeu, aguarda
:1 tlectsão cln governo que, dispondo de amplos
meios de ext1me e verificar;üo, mandará o que
l;)r mais acertado.
Saude o fraternidade- Ao cidt1Uão general
Dr. José Cesario de Farüt Alvim, ministro e
secrett:trio de Estado dos negocias do interior.
-D··· Josâ Fdx da Canlw Ucno;c.<,p!'esidcnte.
- Conlero- Bennttfu1' Caldas,- Conforme.,b·ttripc Juniol'.

/

63" sess!o em 3 da agosto de 1B93
p,•csidonC:a tlo S1·. Pl'udcntc t1e '1Iomcs
(v:cc-prc.<id ente)
~U:'I[:\IAlUO-Chnttlncln.-LeiLnt•n.

o n.ppt•owtr;iio dn nctn.
o pt•r.jocto do
Sr·. T'l.Vnros 11n.~L•lS-.0r.nt·!:\l no Dl.\-Votaçii.u dn propnsiçün n. 2."J-0t:-;cu:;sü.o unicn dn. culi!!Hin dn Camru•n rios n.,putrulos :w JH'ojecto llo Senado n. 5Di~cnr·~os ri OH ~I'S, o\lll:trll Ctt~n.lcnnti. At•istidos l~·lbO,
Arum·icn Loh·r e Tho:HirHoto Snnto-Bnc(H'L'nnwn~n dn.
rliscn~siLo-Vot•u:ii.n-21l rliscnssii.o rio P.t'njijctn n, 2\D!HCI\I'S •H ri s 8t•R. Ulmltlino rio Amtu•td o Gil Gnulnrt
-Vntnçii.o-2u. db:cnssiLo rln pt•njoctn snhro ilnmilrt•nr•Jl.n chinor.•\-Discm·soH rio~ S'rs, · .:\mt.n•lco l4o1bo,
l~np'rlt• o J\:nntoit•o du lhrL·os-Atlinmo;~nto t\n. discussii.o
-Ordotn do dia jlnL'O. 4 do COl'L'tmlu.
Ext•t·:tii!;!'n'B-Pnrec:Jt'oS-Discnt•so

Ao mei(l·dia comparecem 32 Srs. senaclo·
res, a St1bct•: Prudente de i\Iornes, .João Pedro,
Antonio Bacno., Thomaz Cruz, Fr:tncisco Ma·
chado, Souza Coelho, .Joa~uim Sarmento, Nina
Riucil•o,Cunha .Junior, Gomensot•o, Cruz, Theo·
cloreto Souto, Josti Bcrmtl'do, Oliveim G1.1lvão,
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§ 1." Esst~s eit•cumsc;ripçües serão subtliviAmnro Cnvn.lcnnti, Fil•nlino tht ~ilreira, Ttl·
vares Bastos, Virgílio Dttmasio, Domingos Vi- rlidt~s em sect;Ges. ató ao numero de 200 ureentc, i\lonteiro de Bal'l'oS, Lnpór, Braz _Car· hantts e G'l suburbll.mts.
nciro, Aristides Lobo, Sn,ldnn1m Mttrmho,
§ :3." Os deleg-ados de policio, serão substi.Jon.quim Fclicio, Amarico Loho, Campos S:ü- tuídos, em suns iltltas c impedimentos, pelos
lcs, Joaquim de Souz::~, Silvo Cttneclo, PlLl'U· seus supplentes, na íi:irmtt das leis em Yigor. ·
nhos, Ul.>aldino do Am:Ll'nl o ltaulino Horn.
Art. 3." Os delegados de policin terão sob
stms ordens inspectores, tantos quantas lbrem
Abre-se :t sess~o.
as secções em que se divitlir a circumscripç•ão
E' lidtt,llOstn, em diseussiio o som de'xttc ap· policütl do sua. ,iurisdic9ào, nomeatlos estes
prvadtt :t ackt tl:t se,;iiãO antecedente.
pelo cl!cf;; rlo polida, sob propostas do dele·
gado.
Comp:wccem dumnte o correr thL sess~o
Parag'l'ttpiiu unico. Os insp:ctores si'io immo is os seguintes Srs. sennd~res Gil G~ul:wt,
meditttamente
suhortlinados aos delegnclos
Ma !loel Bill'M.tt, Elyseu i\lartms, Messms de
de
110!icin.
c
pemntc~
e8tes respons:weis pelo
Gusiniio llosn, .Junio:·, Rttng-e1 Pestana, Genepolic·ittmeino
tltt
sec~ão
de smt jurisclicção.
roso l1lt1.1:q m•,;, Esteves .Jnniot'. Lu i3 Delfina e
R:unit·n B:trcellos.
·
Ar-t. 4." Crea-se o corpo dos agentes da seg'lll'ttnçtt
puliliea subordinado ao chefe ele poli7
Deixam do compttrecer pot• motiv9 just~· os
Srs. Catundn., Almeid:t Bttneto . .Joao N~1rtt, citt, que os nometLrt't c dcmittirit livremente ;,
Edtmrtlo Wttndenkolk, Aquilino tio Amaral p:tm esse l'OI'[JO sert't expedido rcgulttmento
em que, esp~cificadas tts cl·•sses, se ttssegm•tte Pinheiro Guecles.
rt'L o dit·eito :'L promo,•ão por bons servi~'os
Deix<tm de compttrecer sem causa. partici- prestados e como premio, quando se tthrit·
pado, os srs. Coelllo c Crunp:•s, _Joaquim Mur- ''ag"t\ no qmulro llo corpo e lHL classe superiot• \
tinllo, Santos Andrade, Pmlien•o Machado e it do ag-ente t·ecompensauo.
I
Julio Frota.
At•t. 5." O corpo do3 ttgeutes da ~egumn,•a
O SI~. 1o Sgc!lET.\RIO clt't contn de- seguinte puhliett orgttnisar·-se-lm com o numor·o de 300
l!omens. Sellflo 50 pttrtt a primcir•a classe. 100
parn a segund:t e 150 pam .u. terceira, podenlio ser· t;stc quaril'o altcrttdo mmwtlmente
EXPED!i'::\Tl~
pelo ministro do interior, sob propost:t do
chele de policin., si tt verl.Ht tlostinad::~ peh1.
presente lei pn.rtt o policiamento tio Districto
Oatcios :
Fedet•tll deixtLl' subras, o na pt•opor~iio das
sobras existentes.
Do 1" secretario lltt Camam dos Deputados,
Art. u." O chefe de polich clistribuirit os
chtt:tdo do 2 do correní,t'. rometlendo a se- a.gentes pehts cit•cumsct•ipr,•ües po!iciaes o pelas
g-uinte proposi~ão :
sec,:iies,1lxando. no regulamento que expedir
pam a execur;ão 1lt1 presente lei, o numero de
ag-entes
CJIW a cadtt circumscrip~ão competir,
O Cong'l'css .1 Nttc'omll-tlec!'Cbt :
attenclcndo ú. clensidade dtt popult:tçoiio, i1 exArt. 1." O set·\·iço d:1 po\ici:L no Distrido tensão desttL, bem como :'ts di mculdades do
Feder:tl, Ot';<ttnisndo segund~ as bases da pre- policiamento cm Cl\~la. uma.
sente lei, tem como supet•Intenllonte g<'l't!-1 o Ptu•ttg'l'ttpho unicn. Poderú. o chefe tle poliministro c secretario do Estado do lnteriOI', citt mobilism· o corpo de ag-entes, concenna ii'•rma do art. 'l" tltt lei n. 23 de 30 de ou- trando maior unmero destes em algumtt cir·
tubro de 18\ll, e será dit·igido pelo chelu dtt cum~crip~ão, qmLnrlo alg·um ütcto dA g·t·:wipolicin, que procetlcrú ao policiamento do mu- dade exig-it• <L [ll'et<onçn, em alg-umtt, de m:tiot•
nicipio pot· mtm·medio tlos seus <J.~entes, re- numero rio que o 1lxttdo no qmtdro.
trilmidos nn. Ji'n·ma desta lei.
Art. 7." Cn.dn deleg<tdo ele polici:t teriL um
Art,. 2." O Poder ExocntiYo diYiclir<k o Dis- escrivão pum o serviç•o do seu CltJ•go, com sel'·
ti•icto [rcdcra1, attcndendo it r1ensidttde dn sun ventin. vitalicia o nomenclo pelo chele rlc polipopultLç•ão,em circumscrip~üespolicines,ató up eiu., sol, propost;t do r.lebgn,clo.
numero do ~O urbanas o ono snburba.nas. dt·
Art.. 8." Ao Potlm• Exocutiro compete n. no·
ri ..·ido. Cl\lltt umn. destas po1· um rloleg:tdo de
nwaç•iio
do cltclb 110 policia o t1 este a tio.; seus
p~icin., sob as or·tlens i!nmmJin,·~!ls. d? cli ele de ttuxiliares.
policia, que os nomeara c tlonuttn•tt segundo
Art. U." :\ ';, twtoridndos conftt•macltts pela
tt confln.nr;:t q no nolles tlt•po~I~tw ; pcmrrtc .o
e1Icle siio ns rlelcg-at1os tlo polieHL rl"ponsctvcts presente lt'i, como ús nnYn.mente crenrlas. compet~m ns n.t.ti·ihuir;ties j,·,, definida" nat< IPis em
pelo seryiç~o no ~on enrg·o.
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vigor, supprimidos o ct~rg'o e
n.ttribuiçljes
dos subjelegaclos de policia, e cabenrlo aos
inspectores, nas secções, as n.ttribuiçücs elos
inspectores de qun.rtciriio.
,
Paragrapho unico. O governo, no reguln.·
menta que expeelir, coditlcm·á essas clisposi·
çües, detlninelo as n.ttribuiçües de cadn. llmtt
das autoridades, de accordo com n. novn. dis·
tribuiçiio elo servi•:o.
A!'C. 10. O chefe dn. policin. teriL como
auxilin.res no secrctaritt dtt policia dous dele~
gados, 03 quaes serão seus representantes,
com todas as suas n.t.trilmiç•ües, mt ausencht ou
quando por elle incumbidos de alguma dili·
gencia.
§ !." 1-Itwenelo ele retirar-se eh secretaria
.:ta policia, por qualquer motivo, o chefe designará um dos seus ttuxiliares pt~ra sub3ti·
tuil-o, de modo que lmjt~ sempre. alli, um representante da policitt partt acudir ao set•viço
publico.
§ 2. n Esses delegados-ttnxiliares terão p:1ra
o serviço ao seu cn.rgo· dons escrivães e dons
escreventes.
Art., 11. Para as despezas a f1tzer com o
policiamento do Districto Feeleral o Poder Ex·
ecutivo disporá das seguintes verbas com applicaçiio especial e septtradas elo orçrtmento
geral da Republictt: .
a ) contribuição pt~m o serviço policial do
Districto Feelcral, ttnnualmente votada pelo
Congresso Nacional;
7J) contribuiç·ão de mett~de dn.s dcspezas a
íil.zet• com o servi~o. do concurso do porler munic'ipal e paga pelo consellto municipal por semestres a começ•~Ll' ;
. c ) proelucto das multas por in_l't·acçii~ _dos
termos de sen·urançn., con tt•twenç•ues poltcmes
e fianç•ns, ben~ como outras, cobmdt~s na lÜ!'mn.
dtt legisl!tç•ilo em vigor ;
cl) contribuições dos particulares que quei·
mm concorrer para augmento dos agentes da
segtu•anço., nas respectivas circumscrip~ües ou
secções destas ;
e) custrts dos ttctos .iudiciae~ praticados pelo
eh ele e pelos delegnelos tle poltcm.
Art. 12. Os e>crivães elos delegados de policitt perceberão as custas dos acl;os e termos
jmliciaes do seu ctwtorio, mt Jiim~o. do regu·
lamento que o governo 1lctt autortsado a expedi!'.
, Paru.g-raplto. Esses escl'ivães porlerüo t~r
njudttntes e escreventes. q.uando as nece~st
clades do set'l'ir;o o exigtrem, reconltectdos
pelos dclegrtclos e pttgos pelos escriYücs.
Art 1:1. Os Ycncimcutos tios chclh> e rlcmnis r~utoridudcs dtt policirt rlo Districto Fc·
1!.1 -
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deml siio os determinados na tn.bella annexa á
presentc;~ lei.
Art. l,l, E' restttbelecicla a competencia da
policia para o pl'ep:tro e .i ulgamento dos processos nos termos de segurança e bem viver,
mt Jürma da lei n. 2033 ele 20 ele setembro
de 1871.
Art. 15. E' limitado. a competencitt e!tt poli·
cin., nos inqueritos policiacs, para a 1bt•mação
dacnlprt nos crimes communs, ás dilig-encias
policiaes para o descobrimento dos Jitctos
criminosos e ele suas circumstancills, devendo
transmittil'. com breve relatorio, direct.n.mente, ao juiz eh forino.ç[o e!tt culp11, com os autos
do corpo ele tlelicto e indicação das t~stcmu·
nhas, todos os esclr1recimentos colligiclos. na
Ji.irmll do art. 10, § Jn da lei n. 2033 ele 20 do
setembro de 1871. excepto ntt parte tlerogadtt
p~lo presente artigo.
Art. 16. Cttbe i1 acçüo da justiça publica o
procedimento para a pnniçiío do crime de
furto. sem embargo do. excepção do n. 1 •do
§ 2" do art. 407 do Cot!igo Penal, quamlo pro·
vocado o procedimento ofllcial por queixtt
escriptlt 011 Yerhal, reeluzich a termo,dapnrte
otrenelida.
Art. 17. Os servi~•os n. cargo dtt policia no
Distl'icto Federal, para os quaes é cren.dn. pela
presente lei tt receittt com applicação especial
e qne deve ser satis{bitos pelo proelucto dessa
reccittL, siío:
a) repllrtição e!tt policia ;

b) diligencio.s policiacs e conrluc~·ão de
presos ;
c) brigada policittl ;
d) relbrmados dtt bl'ig-adtt policittl ;
e) CttStt de Detenção.
Art. IS. E' autorisaclo o Poder Executivo
a rever o regulmnento da Jbr~•:J. policittl da
Cttpitttl Feeleml, dttntlo-llte tt org11nisa~ão que·
melhor SittisHtçtt aos seus fins, pttr:t o que
ficam desde j:'t reduzido~ :1 dons os commttnclos
parciaes, smido um pam tt força de inlttnttwitt
e o outro prtm a rle cavttllrwitt, este ttuxilittclo
por um mnjor-tlscrtl e ttquelle por dous.
Art. 19. Fictt o governo autorisatlo 11: abrir
os crmlitos necessarios pttm 11tzer face tts deslleJzns uccrescidas com a execur:üo dtt presente
lei no oxercicio cot•t•ente o no ele 1803.
Art. 20. Revogam·s~ tts tlisposiçücs cm
contr[lrio.
Cll.mnm dos Dcputnelos, 2 t!e agosto de 1892.
-Ikmrtrrlino de Campos, presidente,- ilntonio il:cl'Cllo, I" sccrctttl'io.- Antonio Bor(JCS
r./c Athnydc J~tnio1', 2' secrctl"lrio.
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O SERVIÇO DA POJ,JCIA :\'0 DISTRICTO FEDERAL

I chefe lle policiu, ........................... . 15:000$000
2 delegt1dos auxilhwes do chel'e .. ~ ........... . 7:200$000
20 delegados nas circumscripções ............. . 4:800$000
20 escri viies dos delegados .................. .. :3:600$000
8 delegados suburbanos ..................... . 2:400~QOO
'8 cscriviies destes .......................... .
I :000.'$000
200 inspectores nas secções .................... . I :800~000
64 ditos suburbanos ....•..................... I :000$000

15:000$000
14:400$000
96:000$000
72:000$000
19:200$000
8:000.$000
360:000$000
64:000$000

I inspector de agentes .................... ..
50 agentes de I' classe ....................... .
100 ditos de 2• ............................... ..
150 ditos de 3" ................................ .

3:000$000
120:000$000
180:000$000
180:000$000

3:000$000
2:400$000
I :800$000
1:200$000

648:600$000

------

483:000$000

Sectetw·ía da Policia
I secretario ............................... ..

I. otricial·mttior ............................ ..

oll!ciaes ................................ ..
esc!'iptm·arios ............................ .
amanuenses .............................. .
pratiettntes.. .. . . . .. . . . . . .. .. . .......... ..
tilesoureiro .............................. ..
1 porteiro ................................. ..
1 continuo ................................ ..

5
5
7
5
I

7:200:li000
5:000~000
24:000$000.
IS:OU0$000
18:200$000
6:000.}000
4:80osooo

7:200$000
5:000$000
4:800$000
3:600.~000

2:600:!;000
I :200$000
,l:S00$000
2:000$000
I :500$000

2:000.~000
I :500.$000·

-------

80:700$000

Adminisl1·aç•1o do ..:adre; da policict

I administrador do deposito ..•.......•.......
5 otllciaes do expediente ... , ................. .

:l:G00$000
960:'!;000

3:000SOOO
4:800.~000

8:400$000
.,

inspector ............................. , ... ..
escrevente . .............. , ................. .
8 1Wxiliares ............................... .

2: IGO:i;UOO
I :000~000
720~000

2:160$000

.1:000~000

5:760~000

8:920:i;OOO

11 medicos.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . -1: 800$000
28: 800$000
2 escriviies pttm os delegullos auxiliares do
clieJi3 de policia..... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 3:000$000
7:200~000
2 escreventes dos delogndos auxiliares......... I :200$000
2:400$000 .
Bl'iguda policial. ................. ·.................. ;' ... 2.872:697!;500
Casa de Detenção........................................ I IQ:500SOOO
Reformados da ilrigalla policial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30:305$020
Dili:.rcncius policiaes.. ... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. ..
50:000.~000

'

____ .:._._ :3. I 07:90:2.$520

4 . 343 :522.~00
~

de ag-osto de 1892.- JJe,·,lW·<litLO r.le Cmnpos, presidente.AntC~Jio BOí'!J.BS de Atlwydc .Jmliol', 2' secreütrw.-A's COlll·
missões l'cunidns de justiça. e leg·islai,,ií.o e de flnnni:n~.
Ca.llllLl'tL

dos Deputados,

.lntouio A;el'erlo, I" secretn.rio-
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Do. 1' secretario da assemblea dos representantes do estado do Rio Grande do Sul, datado de 21 do mez proximo findo, communicando que após a revolução de 17 de junho, que
restaurou a legalidade naquelle estado, achase, de novo, installada a referida assémbléa.
-Inteirado.
Requei'imento dos concessionarias e agentes de loterias de diversos estados da União,
solicitando a decretação da revogação de varias actos do governo provisorio, que restringem a venda dos bilhetes das loterias dos estados ..-A' commissão de legislação e justiç;1.
Quinze a\tthenticus da eleição senatorial a
que se procedeu no estado da Bahia, nas 1•,
. 2", 3·'. e 4• secções de S~nt'Amm de Catu; nas
1", 2•, 3' e 4• rle Orobo; nas !•, 2", 3" e 4• da
Conquista ; na 1" do Porto Seguro ; na 4" da
c.'1pital (Se) e na 2• de Santo Amaro ; e bem
n.ssim uma ttUthentica da elei~ão senatorial a
que , e procedeu no estado. de :Minas Geraes na
secção unica do Pomba (Santo Antonio das Silveiras).-A' commissão lle constitukão e poderes.
·
0 SR. 3• SECRETARIO (servindo de 2•) le. O
vão tt imprimir, para entrar na ordem dns
tmballlos, os seguintes ·
PARECERES

N.

;á

I
\

128-18~2

A lei n. 39 A de 30 de janeit·o ultimo fixou
cm 24.8i7 as praças de pret para o cxercicio
corrente.
A proposição · dn, Catmll'a dos Srs. Depulados, sob n. 29 de I892, fixando as praças lle
terra para o cxercicio de 1803. mantem o
mesmo quadro.
Aquella lei, como a actmtl Jll'oposição da
C:tmara, consagra a restrico~o- que os claros
actualmente existentes, alem do etlectivo de
20.000 homens, não poderão ser preenchi(los,
sem que seja decretada a verb11 neccssaria ou
se dê nova organisnção ao exercito, sal vo circumstancias extrnordinarin.s. .\ providencia
e, como se vê, salutar, porque limitt1 a acção
do Poder Executivo em asstunpto de grande
relevancia. :Mas, nem attingiclo foi este etre. ctivo.
·
· o Jbrte do exercito c, segundo mappas fornecidos it Repttrtição do Ajudante General, de
18.226 pra~oas.
.
Os proc<~ssos par11 preonclumento dos claros
no exercito., são: o voluntttriado som premio
e o sorteio.
O primeiro, com a eliminnr,iío de que trata
o <II't. 87 § 4" da Constituic;iío, uüo tem lhtdo
resultado alg-um,
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O segundo aindtt não foi executado.
Entretanto o exercito precisa completar-se
para poder corresponder á sua organisação
e distt•ibuição.
.
A commissão de marinha e guerra, acredi·
tando que a proposição consulta as necessidades do exercito e ás nacionaes, acceita-a,
submettenllo-a ti. sabedoria elo Senado com a
seguinte emenda ad(\itiva ao art. 4•• que justiftcarit.
Paragrap!Jo unico. A gratillcar.ão de voluntario de que acima se trata, em vez de ser.
paga mensalmente, como ora se faz, o serlt
em tres prestações, assim distribuídas: a I•,
na impo,rtancia de 70$, no acto (\o alistamento;
a 2•, da mesma importancia, quando a praça
houver completado a metade do seu tempo
de serviço, e a ultima de 88$250, quando o
tiver concluído; sendo que esta deverá ser
considemdtt como recolhida it caixa economica,
vencendo o juro da lei.
Sala das commissões, :3 de a.gosto de 1892.Cunha Junio>·.-Sit-~ct Cancdo.-Joaquim Sarmcnto.-OiiDeim Gatv<io. -Rosa Jtmior.

:N. 129-1892

Em requerimento que dirigiu ao Senado,
o alferes honor•ario do exercito, Fortunato de
Faria Gurgel pede que ll1e seja concedida reforma com o soldo proporciomtl ao tempo de
seus servi~os. AI!Pga falta de recursos para
manter t\ sua su bsistencia · e a da sua 1ll·
mi lia.
Para provar aquellesjunta a sua Je de officio, com aqualdemonstraqueserviu naguerm
do Paraguay dumnte cinco annos. Parece
ás com missões reunidas de marinha e guerra
e de finn.nças que o peticionaria não t~m direito á reJi:lrmtt, porquanto esta c:1 b~ somçnte
tiOS officiaes e[ectivos do quallro rio exerctto.
Sala das commissües, 3 de agosto de 1892.-

J?, .~.11. da Cttnlut Junio"J·,-Joaquim Sannento.
-il. Cttvcelcltnli.-Saldctlllue Marinho.-Sitva
Caneclo.-Jlluntei.·o da Ba·i·,·os.-U, do Jlmaml.-0/i·veil'ct r.rtlvr!a. -Domii1!JO-' Yicente.-Rosa J1mio>·.

O St•. '.L'n.vu.res ]3nstos diz quo
leu kmtem, cm um elos jornues elo dia, que
se ltttvitl reunido na Secretaria do Interior,
sob 1t presidcncia elo illustl'e ministro desta
pttStll, o conselho de saude publica, que ti?lm
sido convocado ptlrtt resolver sobre med1llas
11tinentes ao sttncamento desta capital,e,entro
outr11S !lcliberaçüc~ tonu1das, Jlgnra em primeiro log11r, como a mais import11nte, o fe·
clmmento dos cortiços.
Esta mcdidit, quo se impüo u.o ospit•ito publico dc~ta capital, visto como todos quantos t:
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conhecem sabem que ,justamente pela f<tlt[L de que a receita estit ;tvaliada muito acima da
cas<ts p<trtt'tt habitaçiLO .das pessoa~ q1~e resi- despeza o, por consequoncia, ttindtt quando se
dem ou mor~m nos cortiços, e que,]nstJJ!ca-se dispense os propriet.wios desses terrenos do·
tt permanencm dellcs; essa medida que o con- imposto predial, do imposto do consumo· tia
selho de Sttude pLiblica resolveu tomu.r entre agut1, isto não prejudict1 e:·n coustt alguma u
outras,. parece ao orador que não pôde ser rentht do Estado ...
adoptadtt, de prompto, como conviuiHt, por- O SR. FnmiNO DA Sn.vEmA- Mesmo essas:
que para isso seria necessario que houvesse rendas não figuram no orçamento.
casas ttpropriadas pam essa chtsse de habi0 SR. TAVARES BASTOS . . • antes, pelo·
tantes.
contrario, estes terrenos, que são hoje impro-·
O SR. A~mn.Ico Lona-Está claro que a po- ducttvos, tornar-se-l!ã0 productivos, isto é,
licin. não .poderia fechttr os cortiços sem ter desde que os p!•oprietarios construirem preant~s tomado medidas pam dar casas a essa dios, tt renda municip11! crescerú. e tt renda do·
gente.
Estado tl1rnbem ...
0 SR. T.\. VARES BASTOS responde que O hon0 SR. Fm~ll:\'0 m SJT,\'EIRA-Apoiado.
rado senado!' não acabou tle ou vil-o. O orador
diz que vem em ttuxilio dos elevados intuitos 0 Slt. TAVARES BASl'OS ... alem disto,.
do patriotico governo, que,pelo orgií.o tlo illus- pelo mesmo reltttorto do Mii;istel'io da Fa. trado ministro do interior, procura t1ttender a zendtt, ve-se que o imposto predial ttndtt em
unm necessicladc public:t, qual o sanc(Lmcnto 3. 783:323$ e o impos.to de concessão de pennas,
de agua em 872: 973:;;000.
desttt capital.
Saneio 11ssim, vê o Senarlo que, si prejuizo
O Smmdo sabe que esta capitt1! tem unm
pudesse
resultar de uma medidtt que no modo
construcç•iio ·"ti-!JCtWl'is: em todas as ruas, em
de
entender
do orador redundarú. em <tccrestotlos os bair·ros, ve-se, 1t par de palacetes,
cimo
das
rendas
publictts, porque obriga os·
casas com apparencht elegante, dando, porem,
propriettwios
de
terrenos devolutos a aproentmda para os cortiços, onde seus habitrmtes
vcitttl-os,
além
de
~e favorecer UI11it classe
vivem em lllntt promiscuidade nocivtt it sttluimportante
d(L
sociedade,
corno seja a rioslJridade pnlJiictt.
operarias,
a
dos
empregados
110 servü;o doPara que se poss<t, de um momento para
mestico,
11
11tmilias
pobJ•es,
muitas
das quaes,
outro, acabar com elles, seria nccesstwio,como
por
falttt
casas
onde
morem,
procuram
esses
disse, casas cm que os habitantes tios corti,:os
cortiç•os
por
.não
terem
outro
remedia,
em
possam ir residi!·.
insignificante
verba
flcaril1
o
Estado
prejudi-·
Mas esüt eJustamente a difllculdade e para
· resolver a questito, partt obviar este incon- cnclo, visto como tt isenç•ão de impostos pro-·
veniente, que púde-se dt1r na applictwão da posta sô se refere às construcç,ões que d'ora
mec!id;t proposta pcltt commissti.o t.le su.Jubri· em deante se fizerem para o fim destinado no·
dade, que nssim s<ttislhz a uma necessidade projecto.
publica,o orador resolveu apresentttr um pro- Alem disso, trltta-so de mtxiliar o.s inclus..
jecto que vae submettcr tt consiclera~ão do trittS, e o orador entende que esse é um meio
Senado, devendo desde .i<'t dizer que e!le me- indirecto de :;cuxilittl-as.
receu ser assignado pelos dignos e venemndos
Sabe o Senado que, em uma ter!'a como
representantes d[L Capital Federal.
est1t em que t1 me.sma promiscuidade que
Parece it primch·a vistn, lendo-se a metlidtt se nota entre os habitantes dos cort,irJOS,
que propDc, que se vae 'litzor utmt viclencia existe na construc~ão elas casas, llOrque ao
tlOS proprietarios; não Jm t;tl; o Senado sabe lttclo das residencias JU.ustosas de pessoas abas-·
que existem cm diversas ru<ts dest1t ct1pital, e tltdltS veem-se casas ele quitt1ndas, de carvocm todos os seus httirros, terrenos completa- eiros, l'ttbricns etc., htt carencia de lmbitaçües
mente devolutos, terrenos desaproveitados, c, pttrtt os operarias e cm pregoados do serviço doentretanto, desde que se acceitasse essa me- mestico, que deviam l'esiclir proximo a suas·
dida, seus proprieta.rios tratariam Jogo de <tlli officinas e clits casas em rtue se acham empre-·
construir pret!ios, de modo que terrenos que g'tttlos.
·
não siio 11proveitudos, terrenos improductivos, Existe ainclit unut vantagem, c ti IJUO OS·
Jlgurando um capito,! morto, tor•nar-se-llittm operarias, morn.ndo em ctts:ts hygienicas, tor-·
protlucti vos }Jitra o Estado, pttm o município n~tm·se m1ds Sltdios e Jbrtes e por isso mais
o pam seus proprios proprietttrios.
aptos pttm o trabrtlho.
Niio se clig"tl quco essa. medida irli,' desequiE' pl'eciso, exclamtt o Ol'ttdOI', qno se attcnlibJ.•ar o OI'Çitinenb, visto como leu na pt·o- da tnmbcm pn.m a classe da gente pobre. n.
post:t do hom·ado ministro tln. Jhzendtt quo 1t rlesvalid:t dn. sociedade, t!esslt clu.sso que nito·
receiltt puulictt estit IIVttlilu!a em duzentos o recebo subsidio, que não recebe pensiio, que
trer.e mil contos o tt tlcspczu. cm dur.entos c nfi.o tem assento na mestt do orç·amento, om-·
onze mil e tuntos contos. Vt~. pois, o Senado flm, que nii:o tem follm nn Thesouro, mas r]ue,.
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:pelo seu trabalho manual, muito concorre E' lido, o estnmlo npoi(LdO pelo numero de
11ara o nosso coni'orto e bem estar e até ussignnturas, vae n imprimir partt entrar na·
]ue~mo para 11 riqueza publica.
ortlem dos trabalhos.
·E' tempo de cuidar-se da sorte desta gente
.que e, como disse, lllntt classe importante d:1
ORDE1'! DO DIA
sociedade, tanto mais que hoje já se receia o
desenvolvimento que vae tellllo o ~ocialismo,
·.desenvolvimento este tlo qual o nobre sen:1· Entra cm sa discussão c é, sem debate, ap~
dor por S. P:1ulo, o . Sr.· Rangel Pest:1na, em provada e adoptada pura ser submettida it
um de seus lJellos discursos pronunciados no sancção presid.encial, a proposição da cam:1ra.
.Senad.o, notou a marcha :1sccndente que elle dos Dcput11dos 11 , 2.5, de 1802, autorisando. o
vac tendo·
Podei' Executivo a despender, no exercício
A mlLrclHt do socilLlismo e tão rapida que corrente, 11 qunntilL de 48G:215$000, pnrn
no tempo cm que o oratlor em estudante c :1cquisição de um predio par:t qtmrtel do relia Gnmier Pages no urtigo em que se occu- gimento çle c1w 1tllttritt da brigttda policial e
pu v:1 do socialismo, nunc:1 pensou que Jbsse outrtts obras.
:tuna iden vencedora e untes lhe p::u·ecia um Seguem-se em discussão unica. com os pal'O!lll1nce.
reccres da.~ commissües de justiça e· legislação
Entretn~to, que s.e Yô hoje ? Ve-se o c de constitui~ii:o, e poderes c t!iplomucia, as
des.cnyolYLmc;nto r~ptdo que _vae. tendo o emendas d:t camam dos Deputados no prosocmltsmo, ve-se nte o l~tt]lll Lcao XIII deli e jecto do Senado 11 • 5, de I 802, concedendo
Se 9CCUpllndo.e~n.encyc]lc:t em qtJC }Jl'OClll:ou amnistitt t\ todos OS cidu.dãOS detidos e destel'·
s:tlll~mente du·1gn' esta gente pelo verdrLdetro mdos pm· lbi'Çll do decreto L!o 12 de :tbril
.
.
. .
de 180'2.
-cammho.
Por conseg-umte, dtz que o socmllsmo Yae
sendo umo. ibrçn. respeit:1vel e e preciso empregar os meios p:tm livr:w o paiz desta O Sr . ..,~nJ.ax•o Cavalcauti diz
que, cm discussões anteriores _de m::tteria cor·
prn.gtt.
E o meio mais conducente p1wa esse fim e reln.tivtt áquella, que se contem mts emendas
melhomr-se :t sorte dos prolet:wios, melho· postas em discussiio, tomo~r o ~ompromi~so
mudo-se tumbem ttssim as conelições llygieni· de, em occl\siilo oppot•tumt, d1seut1r e npreentr
cas dest:1 c:tpit:tl, e neste intuito npt•esenta o com todtt :1 severidade dtt ,justiçlL os actos elo
projecto que vae suhmettet' tt consideração do Poder Executi YO, concernentes ti. declttração do
Senado, acreditnndo que ellc seró. patroci· estado de sitio de 10 de abril e ás medidas do
nado por elle, assim como pelo outro rumo repressilo tomallu.s em consequencia. Serin
occnsiilo de \lesempenlmr-se de~te compro·
do Poder Legislntivo. (Jftdta bem.)
misso; mas, unt~ o aspecto l'eal das cousas publicas do seu ptt!Z, entende, que essa gr:1ve·
Eis o projecto :
questilo iá não exige mais um:t discussão, por ..
Yentum: 1tmpla c prolongada, e sim, uma
O Congresso Nacional decretn
soluçli.o prompta c :1cc!'t:tda pura sobre ella,
Art. 1." Fic:1m isentos do imposto predial J'untltn•em-se as bases de tuna nova. ordem
(l elo de concessilo de pennns de agua os pro- de cousas e mnu nova orient:u;iio politica,
prietn.rios de terrenos sitos nest:t cttpital, den- inelispensavcl it pt·opritt consolitlaçiío dtt Rc~
tro d:~ decimn urbana, quanto :is casas que puhlica.
ne!les constr·uirem com ns neccssarias con- E' sem duvidtt tempo de tmbnlhar, com
dições hygienicas, uprop1•iudas p:1r•:t lmhit:1c;:1o criterio, com pers~.vm·ança •. J.l.lll':t restabelecer
de opCI':wios, empregados rio serYíc;o domes· n confi:uwn. pubhc:t, condt~ao sem li qual,
tico o llt.milias pobres, cujo :tluguel niio ex· nem o 1Jen1 m:tterlnl, nem o bem moml, nem
cerll1 de :ws :1 25:'\ mensaes.
o l.1e\ll politico potlcrii:o, do 1\\rmtt ulgnnia.
Art. 2." 'os mesmos terrenos, que dentro do ~uhsistit·.
Jlrazo do seis mezes, dtt d:tttt dc~t:1 lei, não lb· Nií.o }lJ'ecis:t discutir, pam. tcssevcmr que os
rem utilisutlos cm con.6trucr;Ges de predíos, Jhctos contidos no pro.Jecto c nas emendas
ser•t1o rlesa.pmpritt~.Ios o cedidos a. qnem dellcs dcl'em ji1 lN apt•oveit:tdo bastante, como lição
se q uizot• ut.ilisttl' p(Lm o Hm do :1rtigo pro· ama.rgc.\, tttnto · no governo cotno aos gover"'
.cedente, sendo vemlidos cnr lmsta. pu!Jiictt.
nnrlos, tanto aos vencedores como :LOS venArt. :J." Revogam-se 1tS disposições cm con- cidos! ...
trario.
Act•edita, que rlivergcnci~s existem, e
contimmrfi.o
h:wer, necessarmmente, aresSa.ln, tln.s sessüe~, a de twoshl tlo 180:?.. - C.
C. 'J',tiWI't~~ 11allto.~ . - .:Ll~istirft1S Lobo,- 8a!~ peito do mculo de u.p1•cchtt' os ucto:~ e as emen·
"'' "'"' JlariHito, - A, Ca ~alcnnti. - .Toao das, a.incln. mesmo depois tlo :tpprovn.dus; Jll(LS
entende. que Gmais acert.atlo ne»te momento
PcdJ'O,

'
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---------------------------------------------------levar taes di vcrgencias iL conta dtt firmeza ou não susceptível de tal, illlllOL'ta uma nova

da coher·encia cle convicções diversas, do que
reputai-as, como intenções manifesttts de puro
part.idarismo ...
Assim pensando, não discutirit as ememlas
da C~tm::tra dos Deputados; e nem e mister
fazel·o, p(l.ra que o Senado posstt dar sobre
ellas uma solução, corrccttt e independente.
Ha, porém, uma parte das conclus1ies do parecer, para n. qua.l niio póde deixar de pedir tt
a·Ltençiio do Senado, sobretudo, (1, do Sr. presidente, que e a antoridacle ma.is competente
para decidir. ·
O parecer conclue peltt approvação das
emendas dD. C::tmu.t·a dos Deputados, taes quaes
vieram, mastamhem, que neste voto se inclua
a. divi&io do projecto em dous actos distinctos:
-uma resolução, e um projecto que deve ser
sujeito it sancçiio presidencial, e voll.itndo,
de novo, áquellu. C::tmarn, pam completar os
tramites.
Tem duvidas e muito serias n.rPspeito tlessu.
necessidade que tt commissão reconhece.
Pergunttt 110 St•, presidente: voltar á Camarn. por que e ptutt que 'i
O quo estt't nn. Constituição, c textnn.lmente
declarado no Regimento, art. 88, é o seguinte :
« O projecto ele lei ou resoluçiio do Senado,
que ilir emendado na Cama.r<t dos Deputados,
umtt vez acceitt~s as emendas pelo Senado,
sert1 enviado á sancção. »
Est<t disposiç~o do Reg·imento, aca.ho de
dizer, e a trttnsposição ele um texto constitucional. Portanto, si as honradas commi;sões
entendem, que e de justiçtt que as emend11s
sejam ttpprovadas tacs quaes vier<tlll da outr<t
Camara e que, pot· consequencia., não se la~a
alteração algumtt; como n,inda addiciomtr
esta nova exigencin, de que não cogitou a
Constituir;ão nem o Regimento de ambrts as eamams ~
.
Entencle, que trata-se de uma simples
quest.llo de ll'>rm:t,eomo n.liits tn.mhem entende·
l'am as honradas com missões, relativ11 it parte
do projecto que nilo constitue materia susceptível de sancç•;"io do Presidente da. RepulJlictt;
mas, por isto m:·smo, e Jh.cil de ver, que a
divisu.o pt·opo•ta se pócle 1l1zer como um acto de
simples compet.encitt tltt commissiTo do retlacçüo,-tt qual deve t•edig·il' tt mtttm·ill votadtL
de uccortlo com os seus llns,isto é,de modo que
uma pttl'Ü! tio pt·oject.tl con,tc dos Amt11es,
como a resolu~ilo independente tio Congresso,e
<t outm, como pt•o,,ecto do ll'i, o, conseguintemente, su,ieito à sn.ncçiio do Poder Executivo.
Niío vê. pois, razão pat·a voltt1r iL Ctttnttrn.
dos Deputados.
Obsm·mr·lhc talvez, o Sr. llrcsidcnte que
estn. dh·ist"io de rnn.l:eria. cm um pro,jecto
suscopthel tle sa11cçiio c cm uma resolução

emenda.
Pois bem, si o Sr. presidente entende que
assim e, aill(la pedirá licença para t•eplicat•,
que o Senado não tem competencia para
novtts emendas.
O art. !52 do Regimento do Senado diz
textualmente:
«As emendas da C<tlllrtra dos D~puta.dos aos
projectos do Senado terão uma só diseussiio,
na qual niio se poderão lil.zer novas emendas.»
Portttnto, si pretende-se que a volta ele re
ter Jogar, p01·que tt divisão em dous projectos
ou em dous actos distinctos equivale a uma
emenda não cogitada na outra Cama.rn. ; dirá
que, con1 este caracter, o Senado não póde
então lhzet· tt divisão ; porquanto o seu Regi-·
mento prohibe expressamente que nesta discussão unica das emendas vindas da outrn.
camam possam ser ttpresentadas novas emendas.
.
Dir-lhe-lnt o Sr. presidente : niio e uma.
emenda; mas o que pretende-se, eutn:t alteru.ç.üo, da qwtl, em todo caso, cumpre dar
conhecimento t1 outra Ct1llH1ra.
Si, com etleito, fosse esta. o. rl.ecisão de
S. Ex., não duvillarit1 ainda afllt•mn.r, com
todo o respeito, que e emenda ; porque o
art. 117 do regimento diz litteralmente
assim: equivalem 11 emendas suppressivas
as que tiverem por ftn1 sep11rar artigos,
pamgrap!Jos, un períodos de quulqueL' proposi<;•iio.
A' rista pois, si é emendo.. o Senado não
piJde tomal'tt cm consideL'ttçilo, porque não
lhe 6 licito nem tmtttr, nem di~cutir, nem
vottw novas emendas no momento uctu11l; si
não é emenda novtt, umtt vez approvado o
proJecto tal qual, como veiu tltt Cttmm·a dos
Deputados, o seu caminho está tmç•ttlo peltt
Constituição c pelo Regimento; -e ir daqui
t!irectamen te à srmcr;ilo.
0 SR. ARISTIDES LOBO dó. um aparte.
O Stt. A:lrAno CA.YALCAi'.'Tr, proseguinclo, diz
que o honrado senadot• não lhe deve emprestar esstL inteJwão ; quer, j nsttttnt•nte, o
contmrio ; pois quer apl'eSStLr um Jl\Cto, que
lhe parece um gmndc /Jem.
O Sn. AIUSl'lllES Lono-E' por isso que estou
adm imdo.
.
0 SR. A:I!ARO ÜAYALCA:-/Tl diz, que e VCL'·
daclc exi,tir umtt questão cliJ lilrma, mtts
n. ~uestiio t!e lc\rmtt, no momento, e uma
Cjlll',iiio de pum l'elhteção; e t'et!igÍL' Clll dU!LS
pe<;n.K tlisUnctas, uimt pn.ra 8U1Jir i1 sancçüo, c
outrt\ pttt•a ser publicl1dtt como rt•solu,•iio do
Coug'l'osso, um vez que a ou tt•:t C11martt ,it'\
a:_lpt·oyou tt emenda que tru.tttYiL tios actos
do Presidente dtt RepublicLt.
·
Entende assim , - não ~u em visl.tt dtls
llisposi~ücs J'egimentaes ljUC invocou, mus
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ainda pot• uma outraraziio, que o tem g·uiado Si o Senado quer resolver esta questão de
em tollo o correr lle:;t~t questão, c é: - prompto, si e verdade que clll\ ji\. fU.tigtt a
urge fechar, quanto antes, este pttrenthesis, todos ...
da nossa vid!L politictt, dentro do qual se en- 0
cerra ni.uit.o erro, pmt. icallo em pre,J'uizo lia
Src SAT.OANHA MARINHO - Apoiado; e !L
minha opiniiio.
rousa publlca ! .. . .
·
Urge, mesmo, Jeclml-o jiL,- como pont.o O Sn.. ARISTlllES LoBo · • · P(\l'lt que, perde partida pam a realisaçiío de grandes e gunta, embaraçal-n com uma questilo, que
innumeros bens de toda ordem , ilos quaes afinal não e substancial por um lado, porque
muito carece o nosso paiz, nas nctuaes cir- ·0 Senado vae cumpri!' mesmo a disposição do
cumstancias. ( llfuitu bem, muito bem ! )
regif!~ento? I!J1ag·ine-se que não e um caso
prev1sto, mas e um caso que precisa ser resol·
vid? ; imagine-se que escn.pou ás disposições do
O Sr. A:t·istides Lobo diz que regtmento do Senado.
lhe parece que esti< no espírito de Senado o 0 SR. AMARO CAVALCANTI-Niio; o caso
desejo de dar expedi~iio do projecto tle lei que estit previsto pelo regimento, não se póde offe·
se discute (apoiados); parece·llie tambem que recer novas emendas.
o momento não eprecisame11t~ o mais asado . O SR.. ARISTIDES Lono t•espondenrlo ao aparte
para que se complique, nesta. solução, que d1z q ne o honrudo senallor acabou de dizer que
preoccupa a todos, com pequenas quesWes de isto podia nlío ser emenda, .e sim que era uma
1orma ...
~lteraçü~. Ji;~acLivamente é alteraçilo do pro·
0 SR. AMARO CAVALCA;>;Tr-Entiío vem em Jecto, e 1sto e Irregular.
meu a11oio : é uma qu~stão de li!rma, acabe- Agora 11ergunto: uma das camaras pó de armos com isto.
rogar·s~ o llireito de ttlter:11' um projecto de
O Sa. AR.ISTIDE; Louo ... mas lia envolvido lei que Yem dtt outt'a cttmara, sem lhe dar
neste problema umtt qt)estão que para o om- conheeimento do seu acto? Onde está :t autoridade do Senado pttm isto?
doJ• é substancial.
Amanhã tt Gamara ütz tt mesma cous:t e en·
O nobre senador examinou a m:tteria mas tm 110 caminho do desconhecimento das com·
esqueceu complettLmente a situar;ão de facto petencias.
em que se acha o Senaclo. O que e que O Sn.. SAT.DAl'\H,\ MAIUNJJo-Que duvida ! E
elle tem deante de si? Tem um projecto nunca mais potlcmos Jàzer nada.
de lei que plL~sou no Senndo ; .este prqjecto
soffr·eu emendas mt Carnarn. dos S1·s. Depu- 0 SR· AIUS'r!DES LOBO diz C[ ne, no seu modo
tados ; Jw. duas emendas, cnjo pi'Ocesso finul do entemler, nlio htt :tbsolutamente outm so·
não pude ser conciliado em presença da pro- lução sinlio aquella que as commissGes apre·
pr·in. Constituição : uma e 11 q uo se r·elere it scntttm e que e o resultado do desejo, lla inapplicaçií.o do;; actos do goyerno, jnlgttmento tençií... de soll·ep estas difflsuldades e d11r
exclusivo llo Congt·esso ; outm ú a que se l'e· i'rltnca p:wagem iL :tmnistia.
fere iL extensividade cl:t medid:1 dtt mnnistia a O Si~ . .'\)!Ano CAYAT.CA;>;TI-Fttço justiça aos
pessoas que o Senaclo não amnistiou.
membros Lias commis,ões; não ataquei por
Qmtl :1 solur;ão que se pôde dar a este pro· a IIi.
blem:t? Sep:trttt' mt red:teçlio, como disse o O S1'. AlUSTlDES Lo no não vê que ~' soluçfio
nobre senador e remett.et· o proj,·cto di- o!fürecida pelo nobre senador sejit acceitavel.
vidillO, isto é, remettel' o proJecto d11 amni:;tia Niío o e porque tt ella se oppüe umt< dí~posí
pam srr Si1nccionado, e tL outt·tt emen,\a para ção constitncional.
submet,ter-se it eonsidCI'U(·ilo lla C:tmara? Isto Que ppojccto é este que vac }ll\l'tt o Presi·
seria, como muito lmm S Ex. obser1·ou. an· dente du. Republictt suncciona1·? Vac inteil'O ~
te vendo o obstaculo llO seu proprio raciocínio, pergunta.
alterat• o Senado um projt!cto dit Cu.nmt•n. do; Si vae inteiro, elle tem necessidade, ou é
Deputallos e proliilür que. a. autoridade delltt forçado pelo seu dever, :t impor o "oto. Mas
viesse :1 conltecer deste' lltcto, que nlio é ex· ~i o Senado o sepam, isto nüo a~onteccl'i<, limn
clusimmente delll\. O Senatlo tem de obecle· tt Canmm nem o Senatlo al'roga-so um direito
cor ao constilllciom1l, que não atlmitto, que que niio tct'lll.
não tolertt, que não consente quo o ,iul:.(ttlllento Nüu l1tt 1'ugil· deste tlilcma o o Senado pre·
prolet'ido pm• ambas tu; Cttmitras do ptu•ltt· ciSl\ resolve!' a questiio. Mas qm•l é o meio de
mento, se,itt submettitlo t't sancçilo; isto chti'Ílt l'eso! vel-tt ? E' este : tt]l}ll'OI'a-se toe\ o o pro·
logliL' muito !egitimttmente ú, imposit;•ito do jecLo, elle Vt\C llt\l'tt :1 Ctunara, tL emendl\,
'llcto por parte llo Poclt>l' Executivo; l\ ú este como !líz o nobJ•e senaclor, não ~oiTt•e obstaollstaenlo consLitucJonal que so ]ll'etomle re- culo 11ili o :t questão, embot'l\ uiw PL1lt\ !ómm
mover .
quo SL' desc~nm, csttt!Ú coneluida,
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O SR. S.u.nAXI!A 1fAmxuo-Apoittdo.
O Slt. NIXA RmEIRO- A Constitui')AO Jlllla
na
app1•ova~ão pelo Congresso :Nacional.
O SI~. ARISTIDEs Lono-Entcndc que o Senado
proce,lerit com muita sttbedoria e com muito 0 SR. A)!ERICO LOBO - Nii.o se trata do
acerto si, no momento actual, tl.Cceitar a solu- nenhum pt•o,jecto de lei qmtndo se appt·ovasse
çií.o oll'erccida pcltt commissilo. (Mttito bem; ~cto do ·go\·erno sem ell'eito no futuro : por
'IJutito bem,)
1sso pat·ece-me, tal vez esteja em erro, que
niio pode luwer rcprova~·ão por acto sinnouJar•
do
Senado, subsequente it appr·ovaç•ã~ da
. O Sr. ,\.n~e1"ico Lobo- SI'. preCamara.
stclcnt.P, pal'n. obtermos n. confraternisacilo da Tendo o pttrccer da honrada conunissão
f"mili:t brasileira, não devemos hesitâr na trttnscripto
em seu parecer o teor do art. 39
~atação Lltt ,amnist,ia, e OXtllil. correspondam os
d:t
Con~tituiçüo, interpr·etei a conclusão de
Jact~s ulteriOres ao progt'amma de pnz e conlmrmonw. com cssn. disposição, e por isso
corrl!a, ha pouco exposto pelo illustrado se- sorprehendo-mc
com a discussão a,zomlevannador relo !~to Grande do Norte.
ttttht,
ntt
qual
os oradores declaram
COI!J. :t mesma ttlacridade com que sull't•an·nei que o projecto setodos
querdevolvido à Camara
o. pro.]~cto desde seu inicio e com a me~ma aindn, que acceitas suas emendas.
smcer1dacle com que lhe concedi ur"cncia tle· Qnanto ao artig-o relerente it approvação'
' t o atrave.>.~armos periotlos "arriscaLlos
•
cIaro, VIS
dect•etos de ttbril, como disse, envolve
P!Lm a Republica, que, se a ann,rel!itt tentai' dos
que~t[O finda, deve SCl' S8plll't\U0 por nus do
n~nd.a de ora. twante levantar o collo, applttu·
por·que, ao envez deste, nií.o dedn:m o ffDYemo que salvttt' <t ordem e nosstt proJecto,
pende
de
sancção,
nem de promulg-aç•fio.
ex1stencm politica, posto que seus netos nüo Em summa, nossa
nppl'ovaçüo ;'1s emendas
coincidam perJ'eitamentc com o paralle!ismo <la Ca!mtm, é qmtnto basta
pam remettel'-Se il.
das leis.
Stwc~tiO o pro,jecto espm•gtldo de seu appendice.
0 :::lt. SAI.D.A:\'11.~ l\L\!U:\'110 - Appl'OVa in·
Accusou-se, sem nenhum l'undttmento, a
fracçucs de !e1s !
·
C;t!llt\J'a. por ter elltt enxertttdo no projecto n.
O Sn. A>IERICO Lono-Sim, porque acima. de apprL!Ya<;iío tios actos do governo ; isso, i1o!'em,
tudo c.•ü1. n. stüva,;ilo pu!Jiic:t ; as leis se de· constitue preliminar indispensavd ou necesc~etam parn. easos ordinarios e nlio podemos s:n·itt, e ttüi implicittt porque quem diz n.mnisvr 1·er sob constantes conspimç,je:;., em um sor- tw., n.!llrma a existencirt de factos crim'nosos:
vedouro de tlg'ÍÜH;ües estereis e snbl'ersims : ~e cl'ime nüo houve, pam que amnistia?
Talvez tive: se o gover·no commett.ido ttlgum
so~o., nm JlOYO, c nüo l'r·agmentos dispersos
exce:>~o. mas f·en,lo o direito de de('ew,. illie dtSSOCil\dns.
mitado pttr:t os illlliViLluo•, oractol'istir.a e
. O Llia Ll:t •.LJll'Oscnt:l.ç•lio do projecto Jbi de jn- g~nl!tt m."is , em amplitude em relar,•ilo ás
lJilo para num, q no me e:>lim;o aqui din. a r! ia Na,:oes : .JUStifie<l o Jllcto anomtllo e barbapgr· mttnt~t· intncttt rt l'Xecur,•iio tln. Constitui· re·cO dtl gtlCI'I'tt, Emabl'il. cumpro-nos rzmeÇ<IO e d:1s leis ; .mas. Clllll]li'O·me lemll!'ar que 1110l'ttl-o, o Pt•esidente dtt rwpulJlicn. SLÜVOll o
aL! Po~lcr Exccur,i ro compete n. Jhculdnde con- P •'Z LI< I voragem dtt :1narchin. e d.• dissolução
stJtucwnal e ~;npl'emn. de mnnwr <t ordr.Jn e 1lc c m:mtcvc a uuiLl:ule e inte:.;t•itl~ule cln Patria.
c)efenrlor a :Naçüo ; o lm instantes L' ln que esta [,Jias es~t..q pnlanas, só no intento ele
Jacu!tlade .torna-se pt•:•domillill!te, sini\o nnica, concot'l'et· a:<sim Jltl.l'it " celcriclaLlo do acto
qun.nrln o unpüc a necessiL1:1de.
llum~tJliLttt•io e paciJleador, como ptt.!'tt" obserEnt.mntlo no Llclmtr, digo sem relJUço quo Yn,ncm
do pt·ecl'ito constimcional, sinto dizer
elle me pnt•ec·e sem J'tw'Lo de ser.
qne
n.ppi'O\'illltt
a conclmilo Llo p:lr·ccet• n:t
Suppon ho f[ uo toLl:.1 a qrw:;tti.o cst:·, llnd;t partu em que mtUJLlit po1· I''" o1.t pc1' lte(irs
porqt!''• scgnmlo o art. :w ''" Constitni(·iio
ver o p1•ojecto ú. Cttmnrtt, flctu•omos gycal>e a C:m~am do' Sr:;. Drputarlos tt inicitttiva dovol
l'<lndo
em um circulo vicioso, porque os actos
da llccu:;tt';t~0 llO Presidente tltt RepnlJ!ictt; ora, do goYCl'lll1
já ostiTo :tppt·ov:vlos pelo poder
n. CamaPn. Jtl. ilJll'l'ovou solemnemcnte o tle- eompetcnto o so no~ J•esttt eurvút• ante o
m·eto de n.IJr·il, log"<.' o Senado nilo póLle con- ·~u,·erlr"c:ni/t. tln. .~obcrnnin nncionn.l.
demmll-o.
U~r SR.

SJ•::>:AilOll- ~ITÓ Se i.mt:t disto,
O Sr. ~!l.'hcodOl"Oto Souto prolllllwin.
um Lliscurso.
0_ SI,:. A>IEI:ICO LOIIO - De que se tmt:t
~lllg'I!Cill lllais pedillllO tt paltWI'i1 01lCel'J'[I•
CIIÜIO !
O nrt.. RO. PI'CllilC·:<c nn art. 39 : tl. ~ú il. di:-:CII8S~.O.
Cn,mm·;~ <L rp1et~l compete aCl'llsnr•, ap]H'O\'a;
Ol'i~, nao . ha Jlllga~nnnt;r! ~ctn ttceu:-:-~iu;ao ;
<.> ::-;l:. .Pro,.. idcn to-O partJCL'l' dns
Jog~,

!ul{llru· fJIIIJ•tw:

naciOnal por

~ou

,Jil

Jaluu a :solJel'ania cumuHs~~~c~~·.

OJ•g:io legitimo.

de

tlo Sen:ttlo,Llu ju~Lit,·a e luglsltu;il.o o

e11li~I.!Luil;iiu

c pudew', conclue peltt ttccoi-

...
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taçiio uns emendas da Camal'a ao projecto do Nesta 'hypothcsc, a acçiio do Senado, queL'
Senado.
peln. Constituição, quer pelo seu regimento,
Est~ts emendas são: uma acluitiva para con- estú restricta :t opt:tr pel~t acceitaçiio das emen·
stituir o :wt. Jo do projecto, npprov:tnclo os das da outra Cam:tm,isto é,pela acceitnçlio da
netos do governo nos termos do art. 80 c do mocliftcaçiio do seu projecto primitivo, ou
n. 2ldo art. :H d:t Constituição; outra sub- pel:t J•cjeiç>iio in totwn dess~ts emend:ts e susstitutiv:t e ampliativ:t do projecto do Senado, tentação do projecto primitivo.
~ que, de accordo com o pensamento d:t Ca·
Não e isto. porém, precis(l.mente o que ocml1ra, devia constituir o art. 2' do projecto, corJ'.e mt hypothese que o Senado tem deante
<-thrangcndo na concessão da n.mnistia nao sô de st.
os presos c d~stel'l'ados por 1brça dos decretos Quanto it sübstancia, quanto ao que é pro·de 12 de abr1l do c8rrente anuo, mas ainda primncntc :t parte clispositiva. sobre o assumtoclos os enYolvidos nos mesmos movimentos pto da amnistitL, veritlca-se o seguinte:
politícos de 10 de aln• ii, que det erminamm o O projecto elo Senti.do, lilmtn.do. como e1•a,
{iesterro e :1 pl'isão diversos cidtuJiíog, e am· n amnisti:w aos presos e desterrados em con~
plianclo mais a amnisti:L a todos os que direccta sequcnci:t dos moYimentos de 10 de abril, foi
ou indirectamente tomamm pa.rte mt revolta ampliado pel:1. Cttmara dos Srs. Deput:ulos,
das Jbrt'llezn.s ela L:tge e de Sant-t Cruz em que por smts emenclns não só estendeu (t am10 de janeiro, quanto aos crimes somente que nistia :t todos envolviclos nesse movimento,
estiverem ligados :t esse movimento.
conseg-uintemente mesmo :\qucllcs a que não
Acceitunclo as emendas ela Camara dos De· atting-imm a prisão e o 1lesterro, como lbi
put:ttlos, as commis.súes propt:em,na conclusiio :tincl:L nclen.nte: estendeu a :tlll!listitL a todos os
do seu parecer,que,Yot:ulas e approvaLlns pelo compromer.titlos nos movimentos das JbrtnleSenado, saja separada a adclitim, relativ:t :tos zas ele Sant:t Cruz o Lage, que tivcmm logu.r
actos do governo, pttm constituir prqjecto clis· a 10 ele janeiro elo corrente :umo.
tincto, pela raziio de nií.o dependei' de sn.ncr.ilo Ampliado as~im o pensamento iniciado pelo
a. materia conticl11 nesta emend:L e que esta projecto do Senado, e;;te acttba de manilest:tr·
deliberação sepo.rando a emenda sej:t submet- se, pelo org-:"lo de suas commissücs e pelo orgi1o
tida :.i :1pprovaçiTo da Gamara dos Deputado.~. elos omdores qne o~cuparam :t tt·ibuna neste
No correr ela discussão o Jwnmclo senador debate, de inteil'O aceordo cem essa amplipelo Rio Gmnde do Norte lev:tntou ol)jecçües aç>ão·
contra est,tt parte ela conclusiio do p:1recer, Conseguintemente, sobl'e o ponto cn.pitn.J,
fundando-se nas llisposiçües elos arts. 152 c isto e. qmnto itessenci:L, qtmnto ao fundo elo
lli do regimento do Senado. (Lê estes w·l>'qos.) assmnpto, h:t :wcordo entre as duas casas liO
A' vist.t destas disposit;:ties, ol1scrvou o hon· Congresso.
raclo senado!' que a indicação elas commissües A hypothese que occot·re é aftgur:tda pel:1
reunitlas, l'Onstituindo uma emenda., não púdc com missão : e um11 questão meramente de,
ser acceit:t pelo Senado.
l'órnm.
_
Foi 1:tmbem invocado no debate a Consti· Quanto :i substancia, não lm pt·etcnçao tle
tuiç,ão nas disposições que·regem o modo ele moc\iUcar aquillo que nos enviou :t Gamara
el11bot'a'.:i1o das leis nas duns casas do Con· dos Srs. deputados ; as com missões do Senu_do
g1·esso. O nosso peg·imento está de perlbito propGcm a ac~itaçli.o Lle todas as ampl1:t9ues
accordo com :1s llisposir:ües constitncionues.
pmpostas c approY:tdas pela C:tmal'tt .
A !lypotliese que o Senado tem Lieu.nte ele si Mas ns commiBsíies ussig·naln.mm :t chfficule solire a qual vn.o t!elibr>mr é, com eJI'eito, Liadc qno resnltn. tio !J:wer :1 Cam:tra üos ~rs.
nova c não est:i previst:t no .regiJ,nento .. ~'iio Doput1dos renniLlo em um so ~orpo mcLild,!tS
me parece que se lhe t!cv:t upphcar :t chspo. de Imtnrcm l!eterog-enea, me~lltlas que nao
siçlio do :wt. 152 do regimento, CJLmndo pro- podem flg-lll'nr em um só pro.}octo, em umtt
Ilibe que n:t discussão unic:t das emendas d:t só rcsolur:üo do Cong-resso, visto qno mmt tlesCa.nuw:t se Jitçam novas cmendcts, porque tas medidas não llepcnde de snncçii~- a apestit claro que o 11ensamotüo do Jog·isladot• proYa,:iio Llos neto' do Poder Ex~cutt 1:0 - :~o
constitucion:tl, como o do elabomdor elo reg-i- passo que nntms meclidns, rel:te.ttvas :L :tll1,!_ll·
menta, ti vedar que nest:t l!ypotliese o Senado stin, dependem essenci:tlment~ tlc ~:mc~:LO,
altere substancialmente com emendas novas sem :t qn:tl n:"io poLlem pt•oduzn• ell'ett,~ ; por
as oJl'ereciLlas pel:t outl'a Cam:tr:t nos seus i~so que a amnistia cousistc no esqt~ecunent,o
projectos; mas ni'io ú disto que se trattt.
do lhcto~ criminosos ou nfto, mas CU.Jn. tt[ll\l'll,Si disto se tt•:tt'ls:>o l'Calmentc, :t olliccçiio \':to si tlel'o litzer per:mtc os tribum1~s, c~e
seria, pl'oceclontc e CO!I:'ltituiri:t ol!staculo uccorlio com os princípios cJn, _le~risla.ç'a~ Ct'J·
'legul o portn.ntn invencível, em unm ns- minai ; o esto esqm•ciment'~ nao .Jlüllt;,m t~l'
scmbléa tle legisl:ttln!'CH, que doi'C srJ' :1 pri- Jogar, n. :tpplica';~o tle tot\n:'1t-.l~~tsl~W2·'o Cl'l·
me.iro a clm· o exemplo elo resiJcito religioso it minnlnüo pUilcrittlcixnl' du 1\lZCJ'·sc,snmo. em
prcsct•iP\'ltO Ll:1 lei.
·
\'il•tuLIO ele unm Jm (Jpoiarlos). CLl!lsegullltOsGNAno
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mente o úermto dt~ amnistílL precisa ser lei e
portanto Sl'l' sancciont1do pt1m poder clispen·
sm· outras leis. (Apoiado.<,)
Deante de~ta di1llculdade, as commissões
lembra.ram o exp,•diente, o qual propuzeram,
de acceítar o SPnado as emendas da Camara,
e em seguitla resolver que estas emendas se.iam separadas para. constituir dous projectos,
duas resoluçües discinctas, uma su!Jmettitla. i~
sancção e ontrn. promulgada pelo proprio
Congresso.
As commissúes entendem que estt~ ultim:t
resoluçiio, porém, comqw111to versfJ simplesmente sobre 11 lürma 'dos actos, comquanto
não altere, n\'.o modifique, não emende come·
guintemente as disposi~'ões das prcscripções
est:tl.Jelecid,\S pela. Gamara dos Srs, Deputados,
entr:etanto nüo póde proiluzir e!feito, não póde
s~r promulgntht como resolu('ão do Congresso
Nacional, sem que haja accordo d:1S duas ca·
sas que o constituem, por isso que est.'t delibem.ção do Senado, si clle 11 tomar, tlmrá
aindtt dependente d:t n.pprovnção, dtt annuen·
cia dn. Cttt11am dos St•s. Deputados, pttm que
posstt const.ituir uma resolução do Congresso
Nacional
E' sobre estes ponto& que o Smmdo terú. de
deliberar depois de votar as emendas d:1 Ca·
mar·a: I". Si convem nn. SC}Jam~ã.o; 2•, si entende que esta septtra~üo pOdo ser Jeita por
sua un.ca deliLet·aç•fio ou si, como propõem as
commissl,es, a. seput'ação deverá ser submettida á apt•eda~ão e áapprov:L(•iio da. out.ri1 cttso.
do Con::;resso, tlfltn de poder ser promulgadtt
como uma re:iolu('ão do Cong'l'esso NaeiOJml.
Votam-se e silo snccessiv:tmcnte approva·
· das as seguintes
ll~!ll:OWA:' ll.\

0.\)l.\l\A

DOS

l.IJ•:PU1'.\IlOS

0 SR. AMARO GAVALCANTl (pela Ol'dem)V. Ex. não me tenha po1• importuno nesta
materia; mas desejava sa!Jol' a so1·te que
agmwdava o projecto nas condições em que o
vamos votar. Figm•e-se a hypothese de que a
Gamara rej 2ite ou não acc2ite a separação
votada jlelo Senado. E' uma emenda? que
m:tteriit novn. ci esta ? precisa passar por uma
nova discussão ? fica inutilisadn. n. lei da am·
nistia ? e ttapprovu.~i'io do presidente c!a Republiett?
.
0 SR. THEODORETO SOUTO-Pam que voltat'
o projecto :i Gamam ?
O SR. PRllSlllll..-TE-E' o que se vae votar,
é sobre isto que se vae Llelibern.r.
0 SR. AMARO CAVALCANTr-Bem.
0 SR. PRESIDENTE-O assumpto está discutido e a discussão est:í encerada.
O Senado vae resoh·er si convem na separa~{ío da emenda. aclditiva ]'lttra constituir
projecto distineto, c si convem que esta sep:waçilo seja submettidtt à aprovação da Ca-

\
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llllll,:t.

Dividi justam~nte 11 vot;lção em duas partes parti proporcwnm' ttos Srs. senadores pronuncittt·em-sc com inteir:L liberdade no assumpto.
o SR A~rARo CAVALCAN1'r-A decisão ci da
tnaior corr.?ctão.
O SR PmcsJDENTE-Entendo que o Senado
deve pronunciar-se sobre o assumpto: o regimenlo iJ omisso e convem que o Senado p~Ja
smt vota~·iio llrme o precetlentc e estu.beleça o
esty!o.
O SR. LUJ~ DET.F!Xo-A maiot•i:t nest11 casa
tem sitlo inspirn.ch pelo putl'iotismo. A histol'itt natumlmcnte 1111 do evidenciar tudo
quanto ~e tem pttssatlo.
0 Slt. ANTONIO BAENA-Uns c outPos.
0 SR. PRI~S!Dll;-;1'E-0s St•s. que silo de pa·
deccr que tt emendi1 cltt Gamara dos Deputados
ndditiv:t ao projecto Llo Senado. que contém a
disposit;lio n.pprovando os actos tlo governo
J'elerent.es aos acontHcim~·ntoR de lO tle abril,
deve con~tituit'. umn. resolução sepn.t'.tda do
resto do projecto, queiram leYantar-se (pw<sa).
O Sl\. Pm~S!Dll:\1'g-Foi approvado unanimentc 11 indiett~.lio dtt commissilo.
A;.,Ol'tt, q lli11ÜO ii S8g'Uillln ptll'te,
Os Srs. fJUe siLo de parecer que n. sepl1!'a·
~i'í.o que acttha de llelibcrn.r o Sen:nlo pot• una·
nimidilllc du votos dep3mle tle appr·ovaçiío tla
C:1mam dos Deputados, queimm levantn.I•-so·

AcC\rescente-sc como art. I".
SiLo appPova•los, cm cumprimento do tli'posto 1LO :ll'L 80 e do n. 21 do nrt. 31 d:\
Constituit;iio Federal, os actos elo g·ovel'llo
relertJnt~s aosncontecimenl:o.~ cl1L noite de JO
de ttbril e constantes dos decretos •le lO e 12
do mesmo mez.
O a.rt. l" snbsLitua-se pelo ~lli\'Uinte, passando a ~ ·r o n.rt. 2(•:
E' eonceditl:t amnistia:
I. A totlos os cidadãos implic:tdos nos acontecimentos qm motivamm o decrcl.oexecntivo
tle lO de a!Jríl deste nnuu, declttr<1ll!lo em cstmlo tio sitio a Capi!.ttl Federal.
1[. A todos os que tlit•<•cta ou imlit•eetn· (Jl<nf.<lf ).
monte tomarnm partL\ uu. t·evolta das J'ut·ta- Foi apJH'OYmlo por 21 votos contt•n. 20 que a
lcza~ tl!L La."e e StLtÜi\ CPuz, em lO do ,ianeit•o sepa.rtt~•i'io dependo de a.ppt•ov:tçli.o tln. Cltllmra.
deste ando, quanto aos cl'imes stímonto que A nwstL tlu ~otmdo v:w eumtnunicu.t· este t•ecstiYm·em líg:ndos a este movimento.
sulüttlo tt Cttmttl'lt dos Dcputmlo~, tlevolvontlo·
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lhe o projecto com as emendas a]lprovada.s seja a . União quem tenha o direito sobre os
nesta casa.
" ,
. terrenos tle m11t'inhn. e accrescidos de marinha,.
Seg:te~e em -:" dt.scussão, com o pa.recer da porque terit necessid11de dellcs pn,ra Jl\Zer 111commtssao de .,.JUSttça e legislação, o projecto fa.ndega.s, trapiches, etc.
do Senado, f!-~ ~4, l!e )892, m11ntendo 110s es-- M11s, a. lei citada pel11 commisslio, a lei do
tados d!\ Umao O dtret~O de albrar OS terrenos orç11mento de !88i, e Ulllfl simples 11utorisa~á0
de marmilas e accresctdos, nos termos da lei que· se 11Chi1 no lll't. 8' n. 3. (LO.)
n. 3348 de 20 de outubro lle 1887..
Portt\nto, não e bem ex11ctl\ 11 preposiçliodo
p:1recer; os estt\dos não estav:1m 1111 posse dos
o· Sr. Uha.ldino do .Anutral terrenos de m11rinlm.
começl\ dizendo que o Connoresso Constituinte O col'po legisl11ti vo 11penas tinlm 11utorisado
em sua s11bedori11 despojou a Unilio d11 maior ao governo a conceder i1s co.m11r11s municiparte dos recursos com que ella podia contar, paes, em cidi1lles divers:1s das provinci11s, o
conserv_11ndo-lhe todog os onus nntigog, aos direito de 1i1zer afol't\mentos desses terrequaes hberalmet:te o Senado vae accre.>cen- nos .em seu beneficio.
tando todos os dms cargas novas.
Era um recurso transitorio dado as Cl1l!li1Nlio e occasili'o de voltar sobre o passado e rtts municip11es.
pergunta~ que~1 mclhoJ• julgou o resultado
Mas, si este argumento fosse . procedente,
q!le tr~r111 11 orientaçli_? então tomada; mas mesmo assim a lei de 87 estie ho,je revogad11
amda e tempo de nao proseguir·-se no ca- por outra lei tambem citad:1 pelo. commíssão,
minho encet:1do, pelo qw1! todos os dias que é a lei de 30 qe dezembro.
arranca-se aJgLms dos J•ecursos dfl Unilio e Esta lei consider;\ esses afot•amentos como
em troctt pede-se à Uniilo tudo aquillo que rendtt geml.
Port11nto. si o fundamento principal está reella não púde fazer.
0 projecto, ora 11presentado, nlio convenceu vogado, nilo se póde vir ilwoc11l-o como
o ora,dor .. E' Cvl'to que. tomon conhecimenio arg·umento.
. .
.
delle a ult1m:1 ho~a. e ~o no Senado, e ~uasi . Deve o Senado crear um dtretto novo? Seru,
n_o momento da dtscu~san,_ ó que lhe Jbi pos- J~s~o faze l-o? O orador respopde pel11 nestvel consnlt11r n. Iegtsl11çao · mtLS nem por g,Ltt va.
.
isto ficou convencido. ainda {•epete, llil justiç,a. ~om? em t~da.s llS m:1terms Pl'OCll!'t\ ter a
com a qual se pret~nde tirar ti, Uniiio 0 di· ma1or lm]lt\J'ctaltdttde, no_ caso presente por
reito aos t~rrenos de ma.rinha e accrescitlos e~:e.mplo, tem repres~nt!lçoe:; de c~tmi1ri1s mupa,ra conf'eril-os :1os estados.
mctpl\es pelluulo o du·mto de 11foramení.o de
As r:1zões apresentadn.s no p1wecer. nem, t\ ~e~·renos; si ~ivesse. 11 idéa de :epresen~aç~o, a
~u ver, estlio de accordo com fi Constituição. ulea de part,tdo te1·m de accettat• a opmmo do
nem com t\~ proprias leis cit:1das pelos hon· nobt•e senador, mas, pergunta, o Sen:1do vae,
rados colleg11s que subscr·everam este tr::t· ct·em• direito noYo.?
, . .
balho. Nlio estlio com 11 Constituição. porque O Senado de1•e tll'lll' tlo gover·no t~teo dtrmto
vê-se conl'us~o entre terras devoluta.s, ter· de ~er onde po~s~• fazer Ulllt\ alii1ndeg'lt?
renos de mttrinlla e accrescidos de marinho.. S1.torlos.os dm,; reclallll\·se do ~ovet•no estes
A Constituiç~lo, em um11 emenda apresen- serl'lços, e .Justo que se lhe detxe ao menos
tadi1 em tempo opportuno, mt1ndou que as esse 1·esto de ~erras.
terras devolutas passassem 11 ser do domínio O E8tado 1\llO tem seto palmos de tert'l1 p11ra
dos estados.
·
o sm descan~,o.
Mas, o que signiftcflm estas pt~llLYI'as _ . Pot· ventlll't\, fi União estiL tão rica que possa
terr11s devolntt\S - é llwil de verificar pela dtRpenSlll' esses recur~os ?
legislação ttntel'ior.
Seja qmllbt• fi pcnm•ítt dos estados se1•ú.
Nunct\ se con1'nndiu t.erms devoluta.~ com comptwtLvel ao C$Ütllo l\c~uul da Uniuo_'l
terrenos de mtwinlln. e accrescidos de ma· Os noh1·es senadores nao tlver•ttm i1llldl1 ocrinlm.
casiüo de examimtr o que vne sm· o orçamento.
O SR. BAt'l\'A - Os estado.> j;i. esttwam n11
A nutterin. aind~t niio vciu it discusslio e o.o
posse das terms tlc llllll'Íillllt pelo art. G4.
exame, e pot• nmis pessimistas que sejam, tui0 Stt. UllAT.ll!i'\0 DO AMARAL, responuentlo vez nfio ac1·etlitem quncs silo i1S cil·cumstanao l1pttrte, dtz que é engano tlo uobt·e senador citts nctuaos do paiz, qm\l 11 enormidade de
pelo PartL.
encargos, qut\LIL exl:enstlo do <loficit, rJuaes 11s
. Esstt Llisposic;iio nlio se coutém no :wt. <H. c, ltJl[li'Ciwnsücs ,iustissima.s que CILUtt um de nós,
sr o Senatlo proc~l!'lll' o espírito l\11 Cunstituiçiio diz o oratlur, deve ter pelo din. de amatlllÍ1, E
sob~·o. est:1 q uestao, lia du uclmr o contrario. nes as uircumst:tnci:ts, quando não se Sltbe
St o verdaLll' que tudo qun.nto se rolaci •lliL onde ir buscttr o inrlispens:welJlttl'tt o cumpri·
com o commeroio lllllritimo é onus dtL Uniiio, mentu Uos lnt~is Pigm·osos J.uvercs, lla.s obrign,ó licm Mtln·al, bem claro c bem ,justo que ','líos nmis restricttts, aindtt cntrcg'lt-sc ttlgu-
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mu. cous:t que dcverüt contribuir p:wu. os co- Contintm em 2" discussão, com n, emendtt
.fi•es geraes?
constante do pt~rccer dt~s commissões de fi.
nanç,as e de colonisação, o art. 1" do projecto
O SR. BAE~A dil um aparte.
do Senado, n. 10 de 1802, sobre immigração
·o Stt. UJULlli~o no A)IARAr.-Em resposta chineztl.
ao apartn diz que dessas gottas de agua for-·
m~tm-se os rios e os oceanos. Todos os dias · O Sr . .A.tn.erico Lobo pronuncia
o Senado vot~t ora a ba.ga.tella de 1:000$ em blm discurso.
ftwor de um chludilo que é muito boa pessoa,
or<t 2:ooo;:; em lJenetlcio de mm vi uva, depois
O s~·- Laper- Sr. presidente, na
m:iis 1:oo"o;:; em 1\wor de um homem que e insciencia de que este projecto possa ter appobre, e é p'or estes poucos qne se tem chegado promç,fio do Senado e porttwto achando-me
.tt de(icits co!!ossaes.
na obrigação de pronunciar-me sobre elle,
A' vista disto, diz o orador rJUC, coherente como rerJresentante do esta.do do Rio de Janeiro,
com o seu mssudo desde o dia em rJUe entrou aquelle ao qmtl interessa mais intimttmente o
para o 1" c'ongresso Constituinte, pugnando pt•ojecto, pcl~t $Utt lavourtt depo.uperadtt, parpelos direitos da Uniiio, não porque sejam qué e aquelle em que mais se tlzero.m sentir
mais rcspeitn.veis que os dos estados, dos os desarranjos cln. lei dtt libertaç:ão, porque
municípios e dos inclivitluos. mas porque a continha cm si o nmior nume1·o de escravos,
União não tem quem a defenda ; cohCl'ente niL~ poclia perder occitSi:io de vir declnrar-me
com esse pllssado, vendo que todos os ditls üwm•twel i1 :tpprovaçiio do projecto.
c:tva-se mais fundo o alJysmo p~trn. os que
O projecto me p:trece n:lo soll'rer debate
devem sncc:edcr·, niLo pude deixllr de reclam:tl' cm relaçiio its idims aqui expcndithtR. Si tuna
.contm estl' projecto, m1 apptlrencitt tão inno- ptwte dtt imprensa e ela opinião pnblicl\ toemcente, tiio inoJTensivo. emqnanto pelo menos se mmlilestado contr~t tt ncceitaçilo do trabaos honmllos co!legas não provaJ•em C[!W o ora- lho chinez no paiz, e força. COJlJllSSaJ• que pela
dor csti1em erro, que o direito que os estados maior parte os Ol't~tlores que aqui teem-se
reclanmm, :t posse que allegtLlll, tem estlt pronunciado silo <llh.vor do J?~·ojecto •.. ·base fnndnmental- n. Constitnír;iio tle 24 tleE' certo que toem-se !U<tnt1estado opmwes ·
r.fevCl·eiro. Emqtmnto não se provar isto, em um tttnto desllworaveis a respeito do caraquanto não se mostrtn• que tt Uni~o cst:'L nas etc!' do trabttllmclor :tsiatico podendo compro:
condi~;ucs rlc deslltzer-se de nlgumtt cons:t em mettel-o n~t Sllil ordem moral, tts quaes SI
bmeficio tle tet·ceiro.,, e que os recursos tlo por' entum ~undutla~. te~i:tm peso em .condipaiz permitt:tm lil,m·alida.des, biio de !!te pc·r- çíJes l'twor:we!s do patz, nao v~tlem em v1sta da
do~tl' que não se de por convencido e que re- crise agudtt e prolhnda porque passt~ :tlavouro..
serve o sen Yoto.
Mas, Sr. presidente, ainda cncar:tndo oassum0 S!~. Gn, GOULAR1' (pela Ol'dCill) ,justifictt e pto por este lado, isto é, de alg·uma censur:;t
qno possl\ vít· no elemento chinez C'[Uanto ~~
lê o seguinte
ordem mor:ü, não tenho receio, um:1 vez que
encar3 as condi<;ues dnquelle paiz, dtt maioria
REt~UEr~nnnrro
rlos sens habitantes e não se lbt•mc juizo pelos
cllins que aqui recebemos.
Pútle-sc julg<Ll' dar,uellcs homens pelo esRequcit•o que sobre o projecto n. 2·1 c~e tado das suas instituições, cht su:t religião,
1802, l'<liativo n. ter1•eno~ de lll<Wlnhas, sro~n. dn. ;;mt p:J!it,icn., da sun. limlilio., dos seus cosou Yidn. n. com missão de flmttli,'ns, sem prej niso tumes. em summ:1, por todas as mllnil'estar;ves
d:t 2" discuss:1o.
dtl adi virltl([C humamt.
A religiilo u 11 JbJ•mat!Or<t dtl moral dos
S:L\iL dus scssiícs, :3 de :tgosto de 1802.- Git
homens ; e si por esse livlo ollttwmos lllU'l\ a
Gouíal't.
Cltin:L, conli!ssrtrcmos que cllit prPcetlou a
E' n.poiado, posto cm discussão c sem t!eba.te totlos os rmizes elo mundo n:1 acceitaçuo de
.u.pprovado.
JH'incipins quü tl\mhem siLo l'Lllldttmento dn.
Continúa n. discnssiio intet·rompidtt, a Qllill mm·n.! c! n•istit.
Ln.o-tsc, o JÚ·imeiro tloutrin:ulor. no século VI,
onCt~t·ra-so ~~m 1nn.ls tlebtttP.
ante~ de Chl'ist.o. pregn.vtt n culto d:t R:1zlí.o e
Sep;ne-so cm 2·• ,u~cussiT.o, n qn:tl encerra-se thl \'it•tmle, :tJillllllCÍillttlo 11 illlll!Ol'Lttliclnde da
sem delmte, o :u•t. :~"<lo lJl'(\jccto.
a.lma.. Silo Jll'eccil:os dn. sm1 religião o n.sceVotanHe c sfio sncccssi\'amenl:o n.ppt•ovados t.ismo, "J•emutci<t cltts riqucztts c dignidnt!cs e
os :u-t.i~os rio pJ•ojccto, o i• este adoptado ptlt.'<t :wnnsellHW<L mmo :mlJCt' mtti; Itproveittwel
paS'<ll' ú. :l• di>c~tss:iu._ indo, .ontrt•tnntu, de ao liomem o eonliccimcnto tio si mc~mo. Em
nceonlo eom n. t,lultlJCil'<tt,'iL<l du SL•nat!u, <L com· se~uithL, Conl'udu, domirmntlo as clttsses lctl.t·ntlas pe!LJ seu eS)Iil'ilo superiol' o pul<L conmbs:io do Jln<llli;as.
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.fiança, de príncipes poderosos funda a religião pelo preço mini mo de 5$ annunes com grnnde
predominante no pn.iz, srmlJol~adtl llelos sen· numero de paginas, c ó consngmdtt ti discus-·
timentos elevmlos de nJierfeiço!lmento do co- são dos serviços administmtiYos. de tudo que
ração, impondo aos gover•nflntes i.\everes ; diz respeito ti, agricultura, ti industria, ú.s .
. préga n virtude c o tmbttllto como as pri- artes, ensinnnclo ao povo toclos os beneficias.
meiras. necessitlades do homem ; clnhi faz que elle pos::m. collwr dtt actividade que enderivar toclatl organisação politica do paiz, volve o tmball10 no paiz.
·
e não vemos que ntt 1'amilia, no Est.aclo ou em Na China niio se conhecem clistincç,úes de
qualquer sec<;rto da organisaç,[(o pubhc[l, pos- classes; tt J~o~rez;: e vitalici[l,; não passa a
Silm dominar ideas que sejam aJlttlgonicas ti entrem a thstmcçu.o que se possa conferir [L
estes princípios.
·
um ll?mem qu~ tenl~a chegado aos altos postos
Pelo lado politico niio se vecm constituições dp pa1~, e na mvest1~um dos postos aclminisque pudessem ter n.ntecedido nn. declttração t1vos e frequente o !acto de reconhecer uma
dos direitos democru.ticos e libern.es i1 con- população que a posse elo ctn•go ó inconvestitnição chinez:t ; 400 ou 500 annos antes niente n.o servi~o publico e declaÍ·u.r-se poremque as naçúes occidentacs tiYessem procla- ptoriamente contra essa posse, recusnndo
macio os principias llemocrn.ticos, que viemm obediencia ao mandat[Lrio do imperador. Deucom a Revoluç,ão FI'tlnceza, a. constitnit)ão tre os viu,jantes que teem percorrido a China
chineztl dcclamva a perlcittt iguo.ldn.cle dos ·a padre Hnc, um dos que mais lar"n.mente
homens, seu direito à investiclura dos c[Lrgos escreveram sobre os costumes chineze~. relere·
publicas sem distincçiio de raças nem de Jll'i· o lhcto por clle observado na cidade de Pingvilegio, e ate conierinclo a alguns cor1Jos Fang.
politicas do p:1iz a escolhn. elo sobemno.
Depois ele ter sido investido elo c:1rgo ele
A constituição chineztl distribue os poderes mttndarim um inclivicluo, incapaz c tyJ•anico,
publicas pelo imperador, por tJm conselho Jez Ulll[L reunião elo conselho locn.l, que
superior, que se ttsscmellmria [L um Senado, com observaçues respeitosas mostrou que a
por umtl ·verelttdeirtt camam dos deputados, administraç.iio de semelhante set•ventuario
}lO!' diversos ministerios c por um conselho sLimente podia ser nociv[L; c, í1 insistcncill do
especial de eensma, que não se encontra em vice-rei pam a posse e ell'ecti vidade do nooutras organisaçúes, pOllendo ser equiparado me:1do, o povo reuniu-se e 1\1z sentir que O·
ao consel!Jú de Estado nas monn.rchias occi- proprietario do cargo niio poderia continmtr,.
llentaes, com privilegias politicas, que são e elle viu-se na necessidade de anandonar olL summ[l, de dit·citos, ainda mais latos, con· lagar.
!eridos [LO Senn.do e ti. Camara dos Deputados No que se refe1•e its industrias, não ha que
nos outros paizes, com attribuiçãó de intervir Htzcr largas explttnn.çües, porque estiL aos
nos [I,Ctos do sobet•[Lno, de discutil-os, de il•ro- olhos de todos, nos mercados das outras nações.
gar-lhe <:ensur·a e por-lhe os emb[l,mços que a perfeição que teem attingido os chinezes em
julgar convenientes. E' tal a independencia e todo> os tr[l,ba.Ihos dtt industria da. porcellana,
:t seguranç[L dessas instituições, sobretudo do da marcenari[L, elo Jllltl'fim. da seda, em que
conselho de censum Jml'tt o exnme dos actos elles, por sm1 perfeiç•iio manual, teem excedidopublicas, que, quando parece que o impertH!m• os tr[Lb[Ll\JOs da industria moderna servida
poss[l, recusar seu assentimento á observação aliás por poderosas mnchinas · Digo oque não.
(lesse tribunal, os seus membros se 1\tzem ti segr•edo, porque tlhi [I,Jlpn.recem productos
tlcompanluw de seus esquifes, }Jam most.mrem da m[l,ior perleir;ão. Na tinturari!l, nos tecidos.
que, tlntes de se cnrmrem a um pOller de sedtt e outros, nos arteli1ctos de marfim, de
superior, e\les prel'erirão seu tlesappareci- cllarão, nos ti'aballws de esmalte, ouriYesuria.
menta.
gravuras, papel, pyrotechnia, a industria.
Pelo lado da instrucç•ão pl'im[l,ria aindtt chineztt púde competir com a curopétl, que
vemos que tt China se tem acleantado a todos tem procurado imit:ll' o scrviç'o chinez. ,
os outros povos· alli não houve necessidade Nas suas gmndes construc~ões n. China. tem
de declamr a ü{stl'UC\•ão ol.Jrigtttorin.; cnda levado seu esforço e seu trab[LllJo tt mel.tt :t
aldeia tem escola e os pnes se envergonha- que teem podido chegnr [LS naç,ues occidentaes~
rinm de que os ülhos não soubessem ler. Set!S gt•ancles ~am1es, seus P.alacios, as notaQullndo n~ts naç,Jes européas, ~ entre e\las_ a vm~ construcç'u~s das suas_ cJdt!des, suas !DaFmnç,a, vu-se que as popultH;11eS l'Ul'!les nao ravlll~ns de .arclutectura, rmo chgo que se,]atn
teem as noç•líes mnis elementares da mstruc- superwt·cs, mas pelo mencs teem chegado uocii.o, pode-se tlpt•eciar quanto esse p11iz pelo nível cl[Ls que teem podido emprchencler os
eslbrç'o proprio se tem admtntado as m1çúes povoo mtlis adeantttdos elo mundo.
occidentnes.
Ntt agricultum, os cllinczes toem logrado
A Cltina teYo sua imprensa muito l'lntes de com pertinucitl c o csfot·~o no tl'llbalho conscGuttcnbcrg htiVct'leito a sua tlcscohertll e diS}Jlíe guir nns suus col\ieit.l'ls um resultttclo a que
•la follm lMis 11ntiga no mundo, que so csplllha nüo chegmn os trabt'llhos dos Ol\tros p[i,izes.
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E' ~abido que na cu !tum do al::lodão, na do estive;se em trallalho eft'ectivo. isto e, 100.000,
arroz e em outras. cl!es teem tal abundancia podendo as lo.vouras do H.io de J n.neiro comde colheitll a que chegam pelo aperteiçoa- preftender zonas cultivadas de 250.000 hectamento do trabalho, como o adubamento do res c calculados 2 e meio hect:tres por traterreno, a irrigação e o constante cuidado no balhador, isto e, CCrCl1 de um alqueire (creio
amanho da terra, e a que pela falta de que não sou exagerado e os lavradores que
pacicncia do trabalhador ou pela difieren~a aqui teem nssento, me contestn.riam se não
do clima, ou por outras c:tusas. nií.o teem Jil;:se razoavel, pois que no tempo do trabalho
chegado os europeus c os americanos no escravo, calcula.va-se que cada escravo culemprego manual, só a elles, tendo mntagem tivasse 2 e meio h~ctares ) ; temos que com
100.000 tmbalhallores nós tinhamos uma
pelo mo das machina~ ttgricolas.
nrett
cultivada de 250.000 hectares.
Mas, independente de;;tas considerações,
que eu trouxe ligeimmentc par:1 tt discussão, Attribuinllo·se um tcr~•o ti. parte da .lavara
para responder tis observaçGes com que se di~ C..'lllntt, ficaria pam zona cultivada. de cate
procurou contestar a pertei~ão dtt raçl1 chi- lGO 000 hectares ~ue, a 5. fiOO plantas para
neza reltttivttmente aos seus dotes intellec- cada itlqueire, isto e, 2. 000 pll1i1tas pnra catla
tuaes, momlidade e progresso cm comp:tral;ão hedare, dali i 1\wia 320 milhões de plantas de
com as n:1çües o:·cidentl1cs, e que pouco po- calli.
deriam importl1l' ú. vistl1 do assumpto princi- No estado tio Rio de Janeiro, pelas irrepal, quc é trazer-nos elemento seg-uro pttra o gu larid 'deB das estações , pelas perturbatl'ab<tlho da l:1voura que deflnhl1, vou tratar ções gra 1·es por que teem passado as suas
das ciscumstanci!ls pelas quaes se exige condiçürs athmospliericas e teluricas, pela
pl'ompto auxilio contra as difllculdades em devasta~ão das matttts. tem-se visto que a sna
que nos aclmmos, dettnte da eneffi~tteil1 das produc<;iio tem diminuiclo extraordinariadiligencias otnciaes e dos la vmuores do lU o mente, ao ponto de. ser• inferior de uma dep:1ra fiXttrem o immigrante europeu.
cima parte do que era ha 20 annos e por
Como rcpresentnnto do Rio de .JanPiro, ]l0l'· tanto iní'erior ti. producç,ão de S. Paulo ..
correndo o interior do estado, tenho podido Dou o computo de 2.000 arrobas para
olJSCl'Yar adesg'l'a<;a lastimosa :t que tr.ern che- !Oil. 000 pes de café ou 20 arrobas para 1. 000.
gado nossos estttbelecimentos rumes, os qunes Nesttt proporção a producç~o do Rio de Japela inel'cia, pelo abandono, n. que os entrega- neim sc!'in. de (:)4 milhões de arrobas ou a exmm os libertos, teem se Yisto reduzidos a pre~;;it em saccas de I. 600.000.
quusi metade das suas culturas e em certos Mml ptwecer estU. perfeitamente nos limite~
pontos mesmo a completa dewrganisação.
que se pitdem ate detel'minar pela. propria
0 Sit. TAVARES BASTOS-E posso dar teste- exportação do cafó, pois que os estados do
Espirita-Santo, Rio de .Janeiro e Minas conmunho disso.
cort·em
pam essa cxportaç:ão com 3 milhões
O SR. LA PER-V. Ex. tem residido no inc
meio
i\
quatro mill1ú2s de saccas, dl1ndo
terior do estado e deve conhecer isso perleioutro
iAtnto
para S. Pl1ulo; ora, tomando-se
ttuncnte.
·
para
o
llin
de
.Ja.neiro 1• 000.000 ~accas, attriNo meu município especialmente, Sr. presibno
aos
estados
de Minas e {!o Espil'ito Santo
dente, em Cantagttllo, no município de Frimai~ de metade.
burgo, que conheço de perto, nos mnnicipios
de P:1dmt, llC Magditlena, de S. Fidclis. Car- A~sim. no calc.ulo que laço ttinda mostro-mo
mo, Dutts Bttrras, Macacü, nos qnaes tenho tah·ez ii quem da importancia a que pocle
penetrado, veem·se fttzendas iÜtit!ldonaditS, re- attiugit· o pl'ejuizo, porque o Rio produzia
iluziuas ti. metade on um ter<;o de smts cul- ma i;; do que ns dous estndos reunidos.
tums, fazendas que antedm•mente ú. lei de 13 HO:vendo. pois, como uma opinião exu.ctit,
tl.e maio davam gr:tnde produc~ão, e Jaziam o it impor1:tllll:'ia. do 1 000.000 o calculando
a SilCCtl a. üO$, no que sou ainda defitlorescimento, a riqueza no meu estado.
Pelo8 calculas que tenho J'eito do nbanrlono ciente. porque ao cttmbio actual e em
de metade das lavouras tlo estado do Rio de vistil tl.clle o cltfe tem assumido preços mais
,Janeiro, c computados dados npproximativos Vilntujoso.<, tt ponto de se vende!' a sttcctt de
das colheitas que poderiam ter e que niio cttl\'~ por lOOs, estou muito aquem do exuggero
terão seguramente pela deflciencitt ou pelo de quc potleí·itt s11' accusado, teriltmos para.
abandono do tmbalho nos ca!esaes, pelo nu- a product;iio totttl 9(:) mil contos. ·
mero de escravos que antig·amonte se occupa- O!'it. consitleranclo perdidl1 mctttcle do
vam no trab:tlllo agricollt e que em de 280.000, I.GOO.OJO sttccas, terimnos 48.000 contos.
pode-se avn.liar mais ou mono;; o prejuizo pro- Digo eu : o estado do Rio de ,Janeiro, pm•
veniente dtt lhlttt do tritl allutdore'.
· tanto, em virtucle ela Jhltl1 de tmbttlho orgaTomitndo o numm·o de :?80.000 tmbnllla- nisado, o que de di11 cm dia se revela m:1is
dores e cnlculltndo que uma terça parto delle~ Jli'Onuncin.do, tendendo pot• consequencia n. so
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avolum'ar ,soft're um prejuízo de 48. 000 contos
annualmente.
Por out.l'o lado, Sr. presidente, ainda investigado o prejuízo em capital que JlCÍS póde
vir da qontinua~ão do estado em que nos
achamos pela fbJta de trabalhadores, e avaliando aquella porção de carczaes, isto c, os
320.000.000 de plant11s ele caf'é, a 400 reis por
planta, o que tambem não e avultado, por
que em S. Pttulo avalia-se, segundo tenho
ouvido dizer, o pe de cafe em 1$ e em 1$500,
nós tel'iamos para o total do valor das plantações de cafii, no estado do Rio ele Janeiro,
a. quantia de 128.020 contos, cuja metade
64.0011 contos, eu considero perdida; J?Ol' que.
Sr. presidente, é preciso dizer que o cafeeiro
sendo uma planta duradoura e attingindo
muitas vezes a meio seculo de existencia,
soft're extraorelinariamente r.om a falta das
capinas usuaes, a ponto de que, passando-,e
2. 3 ou 4 a.nnos sem limpai-o e invadindo o
matto 11 plantação, chegando a cobril·a com·
pletamente, é quasi impossivelrestaural-a, ou
pelo menos, se é restauracht, não attinge :1
produção a que attingil•ia, se tivessem sido
Jeitos o seu amanho e o seu tral.Jalho nos
cursos i•egulares em que cleYiam ser Jeitos.
(;lpoiado•.)

,.

3

·

As minhas reflexiíes são rel'erentes ao trabalho antes realisado pelo elemento servil,
pondo de parte o contingente ibrneciclo pelos
cultivadores livres existentes.
Não quet•o aqui refet·ir-me ao almnclono patente d11s litzenilas que ficam nessas concliçües
ao prejuízo elos seus engenhos, dos seus terreiros tlo pedra, das suas macltinas, elas suas
casas, que, descurados como il.c11m, teem ne·
cessariamente de se clerro~ar e de clesttppare·
cer,. por que seritt clifficultat· o e11lculo e
!eval-o-llia tt uma propot•ção l'ealmente di!!..
ftcil ele se verificar tt não ser por dados esta·
tisticos.
Digo, poL'lanto, que, acttmlmente, na plttn·
tação de cale o estado· elo Rio de ,Janeiro, e
nüo inclúo tt plttntaçilo ela e1tmm, porque,
como habitante ele um municipio ca[(~zeiro,
refiro-me a que mais tle porto me diz res·
peito ... ·
0 SR. MONTEmO DE BARTtoS- No estado do
Rio ele .J11nei1JO a lavoura da ca.nna est:1 redu·
zida, seg·undo me teem llitr> diversos lavradores, U. terça ou quat•ttt parte.
O SR. LAPER-Bem ; eu poderia, por tanto
julgando identicamente partt o qne acontece
em relaçilo U. lavoura de camm, dizer que o
preJuízo pelo abandono das planta·;õcs poderá
talvez attingir a 100 mil contos em seu capi·
tal, sendo que no caf\1 deYe-so considerar o
estado do Rio de Janeiro como perdendo
annualmonte quu.ntia superior a 04.000 contos.
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Em continuação das reflexões que vou 1\1·
zcndo e dos prejuizos que todos nós sentimos
e que envolvem esta capitttl assim como todo
o paiz, vemos 11 grande !alta dos elementos princip~te~ da aliment!1.iío publica, do
milito, do Jeijúo e ele todos os outros cereaes,
e do gado que ai]Ui concort•em para o abaste·
cimento da populaçilo e bem assim ela que
vive nas cidades elo interior.
Isto, Sr. prestdente, é tambem t•esnltaclo do
abandono das fazendas; os libertos, na sua cle·ficiencia ele serviço, não cuidando das lavouras
elo cafe, abandonam tltmbem complet~tmente
a lavoura elos cereaes, e a ct•eação de aves
e de gado a ponto de niio tet•ern o abasteci·
menta de suas proprias familias ofl'erecendo o
triste e.,pcctaculo ela viela miseravel em meio
da opulencia da natureza, 'jlrocliga sempre
em recompenstw o ligeiro beneficio a ella
proporcionaclo.
· Sabemos nós todos que vivemos no interior
como Jitzendeiros abastados que tinham tudo
quanto necessitavltlll partt alimentuçiio ue seus
trabalhadores, hoje import!tm carne, feijão,
banha americana, arroz, para mttnter o pes·
soa! de suas lavouras, sem o que elle não o
permanece riu. nas ützendas.
·
.Assim ~ que podem as fazendas do estado do
Rio de .Janeiro sel' Jbrnecidas elos generos indispensaveis ;'t alimentação, quando antes por
si subsistiam e concot•rittm para alimentar as
populuc;ües urbanas.
UM SR. SmNADon.-Eassim tambem são Jór·
necidas ;lté 1\tzendas de Mimts e do Espírito
S1tnto.
O Sn.. LAPt:at-V. Ex. retorçtt as minhas
consicleraçües. .
Este Jacto, tltzenclo alteiar os pt•er,,os, reflectiu-se elirecl.>tmente sobre o mercado, tra·
zenclo a perturbação economica em que vivemos, produzindo tt qucida elo cu.mbio pela
grande importação que so Jitzia ...
UM SR. SI~:-! ADOR-E J'oi umn. dus causas eht
clesorganisa~'ão do serviço da Estrada de Ferro
Ceutml.
O Sn. L,~Pt~R- •.. de modo que todos esses
elementos silo outms tantas cu.usas elas dilllculclades em que se acha o ptliz inteiro.
Grande parte do territorio do Rio de Janeiro,
sobre tudo aquella que e occupada por l\1zenclas que pt·occuraram situaçito proxima elo
mttr, dM baixtts 1m elos rios que vúo ter aos
melhores portos ele exportação, não aproveita
elo trabalho elo immigt·ante eurOJleo, rel'ractario U. ínelemellcitt dessa regiíio, que, como
V. Ex. sabll, é assolada pelas lebres palustres,
que victimam não sú o trahn.Jhaclot• daque\ln.
procedencia, como o propl'io trabttlhttclot' nlt·
cional.
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Entretanto, não serin.m esses Io~n~·es .impro·
prios ]XIl'lt OS trablt!l!ltdOI'CS l\SllltiCOS, que,
pelas condições de seu clima e peht natureza
de seu sôlo, bem como p:trtt melhorar a~ suas
lavouras costumam i1·rigi1r seus campos mun·
1!11mlo-o;, habituando-se assim it influencia
maletlca das sezõss.
E quanto niio lucrarht o puiz com· <t intro·
tlucçiio das legiões dos chi11s nas gmn.'les pla·
nicies do Rio de Jm1eiro, com o cultiVO pelo
arado, com a desobstrn1:üo de seus rios. com
n construcçiio de estrttdas de fer-ro e Ci1naes
que dessem facil <t~ccsso itquelles terrenos,
·hoje inuteis, hoj~ cm comp.let9 aha,ndono, n;t::,s
que nos tempos 1dos const1ttnam gra,ndes fol·
tuna,s do Estado?
Tendo assim, pallichtmente, exposto o meu
pensamento, t!cclamndo-me· p01•ta,-voz dos
sentimentos de meus co-est.adoanos, ex presos
quer pelit smt represcnt:t~'iio est:~doal, quer
pelas suas municipalithtdes; eu, que pelo contlt·
cto e pela o.pproximn~ão ~111 quc.n~~ :~cho de
muitos, tenho podido otw1r n opmuw sempre
uniforme sobre 11 desolação que o.lllige o meu
estudo, conuemnaclo ao supplicio, llutorisado a
dizer que penso cin· constante e perleita concm•dia com todos, venho pedir no Senado que
nos i1Uxilie com seu voto, lihertamb o estado
do Rio ele .Janeiro das tlitficuldacles cm que se
acha.; c o federo.lismo tendo vindo p:tm beneficiar o po,iz • pela or"'llnisaçiio
do. J'ormll
"' <)llr g:~rro
te a repu·
blico,no,, não sirva pam
prosperidade de um Estado, unpedmrlo que ·elle
possa servir-se Lle todos os meiosctue lhe se.jam vantnjosos para 11 expansiio de suaactivi·
dade, par11 o florescimento de sna viela economic~t e de suas culturas.
VOZES- Muito lJem

1:4·10sOOO, repa1•tidament.e com suo. filho., tam!Jem ~'iuva, D. H~nriqueta Augusto. de Amorim e Silva.
Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das com missões, 3 ele agosto de 1892.-

O Sr. JUonteiro <le Barros
pronunci11 um discurso.

64" sessao em 4 de agosto de 1892

o

Americo Lobo.Bastos.

Jllano~l

Ba1·tttct.- 7'avm·es-

Em seguido. designa po,ra a ordem do
dia 4:
Discussão unica d:t redo.cçlío do pro,jecto do
Senarlo, n. 30 de 1892, concedendo repartida
mente a DD. Maria do Carmo Aleibiades
Amorim Rangel e Henriqueta Augusto. de
Amorim e Silva, viuva c filhtt do mo,recllal
de c:~mpo reformado Antonio Martins de
Amorim Rangel, Ul)1a pensão anmml de.
l :440$00G;
2·• discussiio do projecto do Senado, n. 31,
ele 1892, elevando de mttis 40 "/ .. os venci·
mentos dos actuo.es empregatlos de toclas as
classes ela Imprenso, Nacional e Diarin 0/ficial;
3" discussiio da proposiç,üo da Cttm<tra dos
Deputaclos, n. 23, de 1892, autorisando o governo a conceder seis mezes de licen~'a ao
DI'. Manoel da Silva Mai't•a, Juiz do Tribun~l
Civil e Criminal, com os respectivos venCIptwa tratar de suo, sande onde lhe convier ;
Continuaçiio dtt 2• discussão do projecto do
Senado, n. lO, de 1892, sobre immigraçiio
chinezo..
Levanta-se o, sessão ás ·1 hot•ns da tarde·.

,_,

'!

I

A discussão fic11 adittdtt pela 11om.

Prosidcn cia do S?·. Prmlante de Mo;·cws

l.I
I
j.

(vicC·pi'OSidcllte)

O Sr. Presidente dec\ru•o. que se
nclta sobre n. mesa, e vae <t imprimil' no Dia·
?'ia do CollfJ?'esso, ~tflm de ser cliscutitlo mt
proxima sessão, o seguinte

SU.M7\!Artl0-Chn!llncln.-Lt~itm•n

dn. ncLn-Adin.mcnto
cl:L t•oo dtL Jll'ormd~t1o n. 2U":'Eu-

cln \'lltneiio-JUucot•l':ttnctüo

dnct,•:i.od~l pro,itJcto ~·· :10

CEH'a'nnlonto llutl

fH'OJOcto~ n~.

dn~ di~t:I\SS1io:;

:.11 o 10-,\pproYnçno tln

nc~n-Votnçii.o-Roquo':inwuLn

clm' §I'S, Al!l:tl'u C~·
vtdcnntt o glyson :\lat•tm-l-O!Jsot•vnQuuo~clu ~~·. pt'Ol'iltlonto-Ordotu do din. tmt·n. ti do corrente.

PARllCEil :-.;. 130 - ISO:?

Ao meio-dia comp:~recem 22 Srs. senadores,
sttber: Prudente de Momes, .João Pedro,
Antonio Baena, Francisco M11chado, Souztt
Coelho, Joaquim Sarmento, Cunlm .Junior,
.Jose Bernardo, Amttro Ctwnlcunti,l<irmino da
Silveir~t, Messitts de Gusmiío, Tttvttres Bastos,
Coelho e Ct~mpos, Vil•gilio Do.milsio, Domingos
Vicente, Monteiro de Bo,rros, Aristitles Lobo,

.,

,.,,
'

11

O Congresso l'i'ttciomtl tloci·eta:
:\rt;, J.n E' conc<ltlidtta D. Marilt do Carmo
Alcibiilllos Amorim Hang-ol, viuv:a elo !IUtl'O·
cl1al du campo rolbrmndo Ant.o~liO il'lartms de
Amorim Rttngcl, unut pensa o anmml ·. de
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Sald:1llh~ Marinho, Americo Lobo, Jo11quim de
Souz11, StlVi1 Canetlo e Raulino Horn.
Abre-se a sessão.
. E' lidtL c post:t ·em discussão, 11 qu11l encerra-se som debate, flc11ndo a votação acliuda
por pilo haver ainda numero legttl, 11 neto, d11
:sessao anter:or.

0 SR. I0 SECRETARIO dtL conttL do seguinte
EXPEDIENTE
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estado do Rio Grande do Sul é de parecer
que o referido projecto seja r~jeitado.
. SlLla das sessões, 4 de agosto de 1892.

- .:tm~1·o Crtoalcanti,- Domi11yos Vicente,
-J. L. Coelho c Cnmpos,-Montei1•o da BarJ'Os .-8a/dw\htt ]furinho.-Ranyot Pestana
-Ubahlino do Amaral.
'

ORDEM DO DIA
Entt•a em <liscussiio uniclL, a qual encet'l'i1·
s.e sem rlebate. fic11ndo a votru;ilo acliada por
Jalta rle numero legal,a reclac~'ão do projecto
elo. ~en::ulo n. 30. ele 1892, concedendo, re·
ptwttcli1mente, a. D· Maria elo Carmo Alcibia·
eles Amorim Rangel e D• Henriqueta AU"'US· ·
ta de Amorim e Silva, vi uva e filha do !na·
rec\ml de cttmpo re'ormado Anton 1·0 ,1 .l't'tt·ns
''
n ~
1 ~~f~M~. Rt~ngel,
~~:
umn.
pensão
t~nnual
1

Officios:
Do Ministerio ela Fazenda, datado de 2 do
.corrente, devolvendo
sanccionaclo u111
d
t
,os .au ographos dt~ r•esolução do Cong-l'c~so
:Nac1onal, a qual concede a D. Adelt~icle Telles
Pires, viuv11 do capitiio de artillmritt Antonio
'Telles Pires,fulleciclo cm serviço elo Estttdo, o
direito á percepçiio do solllo integral que co.bia Entram successivamente em zo discussão
áquelle otncial,na epoc11 em que Jalleceu.-Ao com a emenda subiltituti va olferecida no pa:
arc!Jivo o autographo, e communiquc-se á r•ecet• ela commissiTo ele finanças os arts 1oe
·outra camara.
· 2o elo projecto elo Senado n. 31 'de 1892. ele·
vanclo ele mnis ,10 nI n os vencilnentos d~s ac·
Do Ministcrio da Justiça, datado ele 3 do cor· tmes empregaclos ele toclas as classes da Im·
rente, remett.emlo copia do officio em que prenstt Nttcional e Diario Offioiat.
o ,juiz seccional do estado do Rio Grande elo
Norte pede providencias no sentillO de serem A cliscus..:;iio. fic11 sem elebate encer·racla
remunerados os lagares ele porteiro,continuos adiando-se a votação por falta de nume~~
·e olllcial de justiça elo seu juizo, visto niio ha· legal.
ver quem os queira exercer, por est11rem su· Seg-ue-se em 3° discussão, a qual encerra·
.jeitos a emulumentos problematicos.-As'com· se sem debn.te, :teliando-se 11 vota~'ão por• Jalta
missões de justiça e legisla.çilo e de finanças. ele numero legal, a proposição da Camara dos
· Do Sr. Manoel Ernesto de CttmtJOS Porto. Deuutttclos n · 20, tle 1892, autorisando o "'0·
de hoje,olferecendo para o ttrchivo do senado vei·no tt conceder seis mezes de licença ao Dr.
um exemplar dtt sua obra'intitulada-Aponttt· ?IImJOel dtt Silvtt Mi1Íi'i1,juiz do Tribun:tl Civil
mentos pamtt histot•ia ela Republic:t dos Es- e Criminal, ·com os respectivos vencimentos,
tados Unidos do Brazil. -Archive-se e agrade· partt tratar de sua sauele onde lhe convier .
.ça-se.
Continim em 2" tliscussiio, a qual encet•ra·
Requerimento de Luiz B.Bittencourt Freire, se sem elebttte,o art .l' do projecto do Senado.
ex:-2° escriptut•ttrio do Thesouro Nttcional, pe· n. 10, de 1892, sobre immig·raçiio chineza,
dinc!o a sua reintegra9ão no mesmo lo>;ar, elo com a emenda elas commissões ele fillanqui1l Jbi c!emittido sem motivo legal.-A's Ç'a.s e de colonisaçiio.
·commissücs ele ,justiça e legislação e ele fi- Entram successivttmcnte em2' cliscus;;i\o, a
nanças.
qual encel'ra·sc tambem sem clebttte os
o SR. 3··. SECRETARIO ( sarvinclo de 2') arts. 2" e 3·' do mesmo pt•ojecto, com t1S
lê,e vaca imprimir,pam entrar na ordem rios emendas tlas t·eftn·ülas commissües.
trabalhos, o seguinte
A votação fica aclittcla por fttlttt ele numero
leg11l.
.
Comparecem durante tt sessão nmis 12 se·
PA!tECEl~ l'í, 131 - 1892
guintes Srs. senmlores Gil Goulart, Tlromaz
Ct·uz, Elyseu ~lttrtins, Oliveim Gttlvão,
Carneiro, .Joaquim Felicio, Rrmgel PesA. commi~süo ele flnttnçC\s, tendo tomado na Bt•az
tn,ntt,
Cttmpos Saltes, PttrtUlhos, U. do Anmral
·dcvrcla constdet·a~{io o que inlilrllllt o govct·no o Esteves
.Junior.
ttcercn. elo pro1ecto n.l7 de 1891, que 1bi apr•e·
SQntaclo no Scrmclo, para tt ct•ctlçiio de uma Deixn.m de comp:tt•ecm• por motivo justo
a!Jandegt1 en Sant'Anntt elo Livramento, do os Srs. Manoel Bnmta, Gomensoro, Ct1.tuncla
:S~N.\00
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Almeida Ba.rreto, .João Neiva, E. Wnndenkolk, Aquilino do Amn.ral, Joaquim Mm•ti·
nho c Pin l1ciro Gnedes.
Deixn.m de comparecer sem causa participadtL os St·s. Nina IUbeiro, Theodoreto Souto,
Rosa .Junior, Lapt\r, Santos Amlt•ttde, Generoso M;\l'qnes, Ramiro Bn.rcellos, Lniz Dellí·
no, Pinl1eiro Machado e .Julio Frotlt.
Htwendo numero legal, procede-se ;'L votação dtts materias, cuja discussão lícou encer·

c9mpanhias que ~e queiram propor a esteserVJÇO,ao passo que os paragrophos· sob a.s Jettros
a e b relerem-se 11 objecto difi'erente e, sendo
assim, podem dividir-se as opiniões do Senado
a este respeito. Por isso consulta ao Sr. pre·
si dente si não con virú. .Jàzer 11 · votação por
p11rtes.
·
O Sa. PRESIDENl'E observa que as di,posições
do n'. 4 e seus clous itens são inteirn,mente
connexas; si se dest:tcar o n.4, que indica as
companhias
para tts quaes o projecto propõe
rac!a.
garantia de ,juros, flcarú, tt•uncada.a disposi·
E' ttpprovada a actttda sessão anterior.
~"io; entretanto :nJbmetterú. a consulta do
E' apprnvarla a redt:tcção do projecto do Se- Sr. senador iL llelibera,ção do Senado.
nado n. 30, de 1892, concedendo, repartida· Consultado, · 0 Sr.•nado não consente na
mente, a DO. Mar·ia do C:1rmo Alcilliadrs sep1wação.
Amorim Rangei e Henriquet;t Augu>tn. de
Amorim e Silva, viuva e filha do marechal São approvadas as emendas das· commisde ctunpo reformado Antonio Martins de sües.
'
Amorim Rangel, Ullltt pen~ão aunual de E' approvado o arG. 3n e ultimo do prol :440$000.
jecto.
E' appt·ovau;~, a. emenda da commiss~o de E' o projecto n.ssim · emendado adoptado
finanças, subs~ttutmt do art. I" do pro.]ec~o para p;Lssar a 3• discussão, indo antes :ís com·
de SeuaLlo n .. 31, de 1892, elevando de lll!LIS / missões de finanças e de colonisação, para re40 "/u os venctmentos dos actuaes empr~gados di"'il·o, de accordo com o vencido.
, de todas as classes da Imprensa Nacwnal e "'
Diario 0(/icirtl.
EsgotD;das as In!J:'CI'ias da ordeffi; do dia, o
E· appt·ovado 0 art. 2, do projecto.
Sr. presidente des1gna para a do dta 5:
E'
· ·t
.,·
d: d
d
3·• discussão do projecto llo Seuado,n •. 31 de
ar· 0 P:~J;c. 0,• .~s_s~m~ emen '1 0 • a optado 1892, elevando de mais de 40 "lu os vencimentos dos actuaes empregados de todas· as
p a P11 ~sar a 3· dt>cussuo,
O SR. AMAHO CAVALC,\:-<Tl (pela o1·ri 1Jm) classes lia Imprensa Nttcional e Diario O[.(ici~l;
requer dispe!1St1 ue' interstício pal':ltL 3• dis·
3" discussão da proposição da Camara dos
cussão do pro,,ecto.
Srs.Deputados,n 21 de 1892, mandando pa::ar
Consultado, 0 Senado concede a disrlensa. a Justiniano Jose de Barros, pagador do Thesom·o Nacional, os vencimemos que lhe são
E' approvada, em 3" discussão, e adoptada devidos ;
para ser submettida ti sancção pr.·siden· Discussão unica do parecer n. 129 de !892
cial, a pt•oposição da Gamara dos Deputados das commissões de marmlm e guerra e de ftn. 26, de 1892, autorisando o governou con- nanças sobre o requerimento do n.Jferes !loceder seis mezes de licença ao Dr. Manuel da norario do exerci LO Fortunato de Faria
Silvn. Malb, juiz do Tribunal Civil e Crimi- Gut·gel;
,
lll1l, com o.; resp·ctivos vencimentos, p:1ra
1" discussão do projecto do Senado, n. 32 de
tratar de sua Sttude onde lhe convier,
1892, isentando do imposto predial c dos de
E' approvadn, em 2" discussão, salvo a pennns de n,gua os proprietarios de terrenos,
emend:1 das com missões de fin:1nças e coloni· que constr•uirem cas11s pat·a operarias ;
saçii.o, o ttrt. 1 do projecto do Senado, n. 10, 2• discussão dtt proposição da Gamara dos
de 1892, sobre immigração chineza.
Deputados, n. 29 de 1892, fixando n.s Jbrças de
terra partt o exercició de 1893 ;
E' ttpprovada a emenda.
2" discussüo do JlL'Oj:do do Senado, n. 53 de
E' ttpprovado o art. 2", salvo as emendas 1891, alterando os estn.tutos das fnculdn.des de
das commissües.
medicina e de p. armacia.
O Sa. PRI1SIDI!:NTFJ annuncia a votn.~:ilo das
LeV!tllffi·so tt sessito iL I hora da tardo.
emendas.
O Sa. Er,YSllU MARTINS (pela o1•dom) diz que
~alvez soja conveniente dividir 11 votaçfio, per
1sso que no n. 4 se tmta rl:1 gm·antm de
juros que os autores do pro,;ccto julg·am convenienlo para promover a Ori;:anisação dcst&
cmlgJ·a~:ílo, prest<tndo auxilio as socicclades ou
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65" smãJ em 5 ce agosto de 1892

I
...

...

~

Prosidencia do S•·· Prwlente de Jlforacs
(vicc-p reside 111 e}
SUM~IARTO-Chnmllrln-I,eHur!l. 11 nppt•nvnr,\ii.o cltl nct~l
-RXPI~Illi':N'l'l:·- f1:l..-0Cf!l'OS -ltUíJIIOI'itnUfltll do Sr
lln.nnn o sun tLp[ll'•n•ar;;i.n- l•tll!Ol 110 llt.\-l~ncr!J'J'n

monto tln di~cussii. l dns Jll'd.\ect '"' ns. at e J~ o li!l
proposiçitn n. ~1-l•;nr.ot'l':tlllfiOtll da dhH!I\'IS;i.u clu pareCei' n. t:H-2·• di~·~u.;si~:' th pt•n p •Joir.~;i.l n .... ü-Di:-~
cur~ns tlus Xrs. Virgoi!iu ll!L:unsto, Cunii:L .llmioJ•,I'!.IIS'L
.lunior, Vil•glio Dn.tuns'o, A·11rH'ICO J~nbn, Ra nirn
narccllos c ;, ''srt ,l nni••t' gncorr·•JnHI\tll tlt~ diHCIIS~ii.n
ChtLmn.da-Ad itLlJiülltlJ d:1 vu t ~~i. t-2a·,Jiscus:·ui. J do pr••jocto u. ~~3-ll!HCIII'i'IO tia St•, \'tJ•gillu D~l!Jllll'\lo ::o.
quorim•·u~n o ~uhstituti\•o npru ..;on(•rdu paio tnm~mc
Hcnhor-t>hser\"lf;.t'"ios do t-:t·. lll'osidento -Adin~rwnL:t
cln discu:o~siu-OrUc.u d·' tli:1. p·it•n. U dll coJ•t•outu.
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concessü:o de IO mezes de licençn. :10 b~tclmrel
Ernesto Ruclge dn. Sil v:1 Ramos, procur~tdor
seccional d:1 Republica, no eslndo (!c S. Paulo.
-Inteirado, ·
Do Ministerio ria Inskuccão PLtblica,Correios
e Telcgmphos, datitdo de 2 llo cOI·rcnte,
trnnsmittimlo lie ordem do Sr. Vice-Pre;idente
Lht Republictt, llevillamente s:1nccionado, um
dos autogrllphos dtt· rcsoluç:fio do Congresso
Naciont1l, :~utol'i~li!Hlo o governo t1 tLbt•ir desde
,iá o ~redi to supplem:•nt:tr ú::cP~sa.rio pttm oceor·
rer as dcspc·ztts com o pa.:,:ttmento do l1Ugmento
de vencimentos :1 que teem direito os tele·
gr:1phistttS de I"• 2" e 3• ci:1Sses di1 Repru·tiç:ão
Gemi dos Telegmphos, de conformid:1de com .
:1lei n.20 lle 30 de dezembro de 1891.-Ao ar·
chivo o :1utogr:1pho o communique-se á outm
cama!'".t.
Do Ministerio d:1 .Agoricultum, Commercio
e Obms Publicas, dn.tado de 4 do corrente,
remettendo, de ordem do Sr. Presidente dt1
Republic:1, e f'rn solução ti. requisiçf"to do Senallo, de 25 do mez lindo, cúpitts dos contrll·
ctos celebmdos com o Lloyd Bt•azileiro, secção
de nllvegaçiio da Emp1·ez:1 de Obras Public:1s
no Brllzil, cm virtude dos decretos ns. 857 de
13 de outubro de 1890 e Gl I de 22 lle outubro
de 1891.- A quem tez a. requisiç~o. devo!·
vendo depois it secrct~tri:1.
22 aut,lwnticas da oleiç:ão sem1tori:1l :1 que
se procedeu no esbt\lo da Baliitt, n:1s i", 311 • 6",.
7·' e 8" secç:)es tl:1 Feit•a de S11nt'Ann:1; nas l",
2', 3", 4" o 5" de Amargos:1; n:1 3" de Jleniellios do Rio de Contas; nas 1" e 3• tle S. .Toiio
do Pt1l'lLg'UtJ.ssú; n:1 i" de Ctwinllttnha; mt
2 • de M:1r:wogi pc ; n;, 4" do Monte Alto ;
nt1 secção unica do Patrocínio de Co'te; nt1 Ü"
secção de Macttubas; nas 7·• e 8·• de Ct1itet~; nas
!·• e 2" d. Capella Nov:1 de .Tequericit; e bem
assim seis :1utlienticas da clciçfto semttorial tt
que se procrdeu no estado de Minas Gemes,
nas sccç'ies u nicas de S. Gonçalo d; S:1puca.hy,
Pomb:t (Pimnlm} e Gr:io Mog·ol (!tacumbir:1} e.
n:1s 111 , 2" e 3• "ecçqes do Rio Novo.-A' comm is&1o de constituiçü.o c poderes.

Ao meio-tlia comp:1rccem 32 Srs. senadores.
a saber : Prudente de Moraes. .João Pedro,
Antonio Baena, 'l'hom:1z Cruz, Fr:1ncisco M<Lchado, Souz:1 Coêlho, Joaquim Sttrmento, Nimt
Ribeiro, Manoel Bamta., Cunlm .Junior, Gomensoro, Cruz, J,Jse Bernardo, Oiiveim Gt1l·
vão, Amaro C:1vn!canti, llirmino rla. Silveim,
Messias de Gusmão, Tav:1res Bastos, Rosa
.Tunior. Domingos Vicente. Brttz Cl1t'neiro,
Aristides Lobo. S:1ld:1nha M:1rinho, .Toaquim
Felicio, Campos St11les, R:mgel Pestltn:1, JOtL·
quim de Souzi1, Silvll Canedo, Parllnltos,
Uba.ldino do .Amat':1l, Rttulino Horn e Rttmiro
B:1rceUos.
Abre-se n se,silo.
E' lid:1, post:1 em discussão e sem debnte
approvuda a act:1 da. sessão a.nterior.
Comparecem dumnte :1 sessü:o mrLis os 10
seguintes Srs. senadores : Gil Goul.trt, Elyseu
Martins, Coelho e Ca.mpos, Virg·ilio Dumllsio,
Lapér, Amcrico Lobo, .Joaquim Murtinho,
Generoso Marques, Esteves J uniot• c Luiz
Delfina.
Deixam de compa.recer por motivo justo os
Srs. CaCundtt, Almcidtt Barreto, Joilo Nei Vtt,
Monteiro de B11rros. EdlllLl'llo Wttndenkolk,
Aquilino do Arnttml e Pinheiro Guedes.
0 SR. 3• SECRETARIO (scrvimlo d: 2") lê, e
Deix11m de. comparecer sem c:1usa pttrt.ici· vão tt imprimir, pur:1 entmr na ordem dos
p:1ll:1 os Sr~. 'l'!icotlorJto Souto, Sttnto; An· tr:1ba.llws, os seguintes
drade, Pil1heiro Machado e Julio Frotit.
O SR. I' Smomc1'AIUO tlá conta do .seguinte
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EXPEDIENTE
N. 132-1802

Offlcios:
Do I" secretario da Ca.m11ra. dos Dcputt1dos,
d:1tlldo ·de 4 do cor•·ente, communicando
qup iLquol1:1 cumara lbi devolvido, devitht·
mente sanccion:1do, um dos ttutog-r!1phos d:1
resolução do Cong1•csso Nl1cioni1l, t•eltLtiv:1 iL

As cornmissues reunicllls de j ustiç11 e legis·
luçiio e de flnançLtS, temia examinado i1 proposiçüo d:1 C11mara dos Deput:1dos n. 33 de 1892,
que· reorg1tnis:1 <i sm•vir,•o polieinl dlL Ct1pit:1l
Fmlertl!, e reconhecendo a utilidade dtt refor·
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m;t tal. como estit elttbor;ula, é de parecer que lbrm;t COI!\ o soldo proporcional a~ tempo do
a mesma proposição entre na ordem dos tra· seus scrnç•os.
lmlhos e sej;t adoptadtt,
Segue-se em I" discnssiio, c e tambem sem
debate
approvado, p;wtt passar a 2", indo anSalit dascommissües, 5 de agosto de ISD2.
tes
ús
conunissücs
de flnanç,as e de saurle pu-Gomcn.-:oro.--Cu,apo,ç Sallc~.-Ttjva.t·es Das·
tos,-Saldanhct Jiarinft,q,-,T, L. Coei/to e Cam- blica, o projecto do Senado, n. 32 de J8D2,
isentando do imposto prcditü e do de pennus
)lOs .~:tma>'O CcrMicanli,-Dowi>1ljOS Yicer.te,
-am1f!Cl Pes/ana.-Joaquim Jllw tinho.-Iia· ele ag-mt os proprietal'ios de terrenos qu'l construirem casas pam operarias.
util"o Ba>'ccl/.os.
Entmm successi vamente em 2" discussão, a
1 qual encerra-se sem debate, os arts. I o, 2" e
N. 1:33-1892
3" dn, proposição da C[\mtua dos D.Jpntados, n.
2D de JSD2, flx11ndo tts Jbrças de· term para
A proposir;üo creando uma escoltt de maclli- o exercício de 1803, com o parecer ela com·
nistas no estado do Parit e do Senado. Ap- missão ele mai'illlla e guerrtt.
provada e remettidtt it Ca.mar:t dos Srs. De]JU· Segue-se cm 2" discussão, com tt emenda
tados, Jbi alli t.unlJein approvud;1 com a seguin· da referidtt commissão, o urt. 4' da mesma
te emenda : «E' ig-ualmente crcada uma es· proposição.
cola de ma;:l!inistas no estadc de Pernl1mbuco». Obedecendo a escola de Pcrn11mbuco it
mesma organisução dn. do Pará, em bom não o OS:.·. ViJ~g·ilio D:~m.n.si•> pediu 11
expli0tW tt cmendtt, mas é implícito, tt com- palavm simplesmente p11ra justiJicat• o seu
missão do marinh;t e guerra acceita a emendtt voto, que e contm este art. porquo olfende
directamente a Constitui~ão.
e submette-a it sabedoritt do Senado.
Esperam que a nobre commissão ele mariSaladas commissões, -1 de agosto ele 1802. nha e guerrtt o justificasse, como prometteu
-F. JI. da Cunh" J111,io1'. -Rosa Jttnio;· . - no sou parecer; como, porém. não o fez, vem
Joaquim Sm·>11en/o .-Sil'oct Canedo.
sujeitttr it considcmçüo do Scnar.Jo as seguin0 SR. A:'iTOXIO BAENA ( pela orclmn )-Sr. tesOObSCl'l'açües.
omdor pi1sstt a ler o art SG, § 4. o cltt Constipresidente, o projecto creando uma. escola no tuição,
que é este:
estado do Pará e ttntigo, é de 11 de Julho de <<0 exercito
e a armada. compur-sc-llão pelo
JSD!. Por este motivo, pe,,o a V. Ex. que se volnntat·iudo sem
premio c em Jitlb deste
digne consullttr o Senado si dispensa tt im· pelo sort~io pr·eviamente
orgnnizaclo».
pres,ão do projecto em avulso pttrtt ser c!tulo Nilo Sttbc si Jbi ou não
conveniente esttt
pttl't'\ ordem do ditt de ttinanhã.
disposição; o que ecerto é que e constitucioConsultado, o Senado concede a dispenstl.• llttl ; entretanto o orador lei, qner na proposição dtt camttt•a, quer n;t emendtt additiva
apresentada pela commissão, o mesmo penORDEM DO DIA
samento, que é o ele alliciut' pam o exercito
voluntarios por meio de sorteio, pouco imEntm em 3·• discussüo, e e sem debate ap· portmulo que sej:t este oH'ereciclo. mt occasião
provado c aeloptado partt S3l' remettido à Ca· da inscripção, ou dislitrçado com o titulo de
nmra dos Deputados, indo antes à commissilo ;:;-ratitlcaqüo po.;tcrior. O que não litt duvida
de redacção. o projecto doSenaelo,n. 31 de 1892, é que é um promio.
elevando de nmis 40 "T" os vencimentos dos
Aquelle que jura bundéira como volunta·
actuaes empregados de todas as classes da Jm- rio, porque sabe que, dadas certas comliçües,
prensa Nacional e Dim·io Officiat.
ha de obter uma qmtntitt ou certas vttntagens, é incontest[\velmente por caustt do preSegue-se em 3" discussão, e e tttmbem sem mio que o Jitz. A Constituir;ão, repete, prodebttte approvadtt e adoptadtt pnra ser sub· hibe express;Lmente, como ,iit disse, que tttl
mettieht ú. sttncçllo presidcncialn. pt•oposiçiio cln premio se tlti. com ·e!l'cito, diz 0 art. 3" dtt
Camnrtt dos Srs. Deputadog, n.21 de 1892, nmn· pl'Oposição, qne eo 4." do Jll't~ecto:
dando pagar it .Justiniano .Tose de B;uros, paga« Art. 3." Os voluntarios perceberão, emdo Thedorsouro Nttcional, os vencimentos que quanto torem prn~as, mais uma gratificação
lhe são devidos·
ig·nal it metnde do soltlo ele I, prtH;tt ; os voSeg·uc·Sl' em discussão unica, e oig·nalmento Juntttl'ios e recrtlt[ldos quo, findo o sen tempo
sem delmte ttpprovado o ptLrccer, n. 12!1 do de serviço, continwucm nas llleit'llR, com ou
1802, dns eommissües ele marinha. e guerra. o sem engn;ittmento, perceberão uma gmtifica•le 11n;tnçns, opinando. pelo imlele~·imento elo r;ilo ignnl ao soldo de 1" prttr;lt, rJ, quanelo !b·
reqtwt·imcnto do all~res houorar1o .elo excr- rem Pseusos, se lhes coneeder;'t IIUS colonias
cito Fortunato de Fm•ia GUl'g'el 11cdmdo re- ·elo Estudo um praso do tcrm~ do l.U8ll ares.»
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Diz a com mis~ão:
« Ao art. 4" uccrcsccnte-sc:
Parugra.pho unico. A gmtiflca~iío de voluntario (\e que acima se trata, em vez de ser
pa.ga mcngo.Jmente, como Ol'<t se 1l1z, o serú,
em tres prestaç1!es assim llistribuidrts: rt \",11<1
importa,ncia, de 708, no rtcto do ttli5tamcnto ; :1
2", da mesmn. importa,ncia, qua,ndo a prar;n.
houver çomplctado a metade do seu tempo de
serviço, e a, ultima.. de 88$250, qua,ndo o tiver
concluído; sendo que esta dever<'t ser considemda, como t•ecolhida tt Caixa, Economictt,
vencendo o juro da lei.»
Isto incontesttwelmentc é um premio, incon·
testavelmente fet·e-sc a disposiçilo constitucioml, e por esta mzilo vottt contra o artigo.
O Sl:". Cunha .:ruuio~· diz que o
nobre senador que acttba de impu:;mtr o
art. ·i" dn. pl'Oposiçi1o começou 1hzendo uma
incrcpação ti. commisslio do marinlw. e guerra
por não ter em seu pn.rccer explicado tt tloutrina elo mesmo artigo.
Si S. Ex. tivesse lido o parecer, não teria
feito semelhante rr:paro, porque al1i e'ti~ cscripta a ro.zúo pela qual a com missão alloptou
o art. 4'.
Datla est:1 eX}JlictlÇÜo a. S. Ex .. resto.-lltc
ponllerttr qué tt gmtiflcação não import<J. premio, e soldo augmentudo.
0 SR. VmGJLIO D,~)!ASIO- Isto é um SO·
phisma.
O SR. CUNJl,\ JuNIOR responde que niío e
tal sopltism<t. ,Já :1 lei de Jur~n.s (\o anno
passttdo com:1gt·ou esttt mesmtt doutrimt que
nüo roi impugnndtt.
Parece que o voluntal'io, oiTe1•eccndo seus
set·viços ao exercito, deve ter pelo menos
soldo maior.
0 SR. VIRGILIO DA)!ASIO-!sto é outm cousa:
rJ de ,iw·e crmst:'tw.mdo. Si est.ive;:semos Jhzendo a Constitui<;iio, hem ; m<ts isso jit se
discutiu mt Constit~tinte.
O Stt. CuNnA Ju:xmn diz que na Constituinte
<tboliu-se o premio por propost:t elo um gcneru.l, a quem, si cstivessB pt•esrnto, o ot•adot•
mostral'in que foi um erro; mas isso Jui quanto ao premio e não qu:tnto ú gt•atifleaçilo. A
gratiflcaçilo ó apenas o <tugmcnto do soldo c
não esiA al<olido pela Constituiç•úo nem por
lei ttlgum:t em Yigor.
0 Stt. VlltGU,lO D.\)!ASJO - Grt\ti!lcnç,fio nüo
ó pt•emio 1
O Stt. Cu:xn.\ JU:I'IO!t responde negativamonto.
0 S!-t. HORA ,]U:XIO!t- Pt•emio Ó UJIHt COUSlt
o gt•atillcal,•fio ó outt•tt, (JI..t oHtl'os lfJWi'tos.)
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O Sit. Cu:xnA .TuNIOR, proseguindo, diz que
quando o decreto de 7 de janeit•o creou os corJlOS de voluntarios JXtl'tt :1 guerra, elo P:1raguay, est:1beleceu o premio e a gratiflcaçiío do
voluntttri,o.
0 SR. VIRGJT,TO DAMASO- Tudo qtmnto. e
compensação de um tmbal!to, desde que niío
estit no contracto, eum premio.
· O SIL Cu:xnA JuNIOJ1 responlle que são üun.s
cousas distinctns: unm é pelo tralxtl!tO ; outra
é Jli11':1 excitar o cidadi1o a Sé\ inscrever nns
fileiras do exercito. A gratillca~ão e augmento de soldo, nilo é premio.
0 S!t. YmoJT,JO DA:\L\Sto-Em que condições.
e que V. Ex. consideraria pt·emio '/
O SR. CuNHA .lu:xror diz que qultndo como
tal1uJ• expr~sStU11Cntc decli1mdo por lei; mas
por OJ'a não, é apenas um soldo augmontado,
niío é outt·a cous:1 m<tis, JlD.m nquelles que
volunt<triamentc se apresentam ao serviço
do exercito. ·
O Sn. RA:~rmo BAl1CELLos-Jsso é um premio, ~cnüo o dtii'iamos <t todos os ~oldndos do
exercito. D2scle que niío toca a. todos, ó uma.
cxcep~llo, e um premio, não ó um pttgamento
lle ser viço.
O St•. Cu:xuA .TUNior, responde que nem todas ns pmç.as do exercito obedecem à mesma.
lei: u nms slio sol'tet~elas e outms slio voluntarias.
·
0 SR. VIRGH.IO DAMASJO-Nús núo temos
sorteados aqui.
U)I S!t. SE:XADOR~Pcla Constituiç•lío.
O Sr.. Cu:xuA .TUNIOH accresccnt<t que só se
tem o volunt<trin.do, porque o sol'toio não tem
dnclo resulütdo algum, c não 11:1 rJnem queira,
ser•vil· ti.na<;ü.o, no exercito, sem premio.
O Sn. VnWILJO DA)!ASIO-Entüo, t•al\Jrme-se
<1 Constitui1;üo.
O St:. Cu:xl!,\ .ruxwn diz que cstil. dizentlo
ao noiJrc scn •clm• que ac:tmtlmunte, e o nnico
meio ,]c que dispõe o pttiz ptil'll. preenchQr <ts
fileiras do exet•cito.
O SR. A~mmco Lono-A commi8silo núo poditl, tlbsol\'l:r o cxet•cito.
·

O Sr. Rosa Jnnio~·- Sr. presidente, p:trecen<lo-mo h<tvct• equivoco cl:1
parte do meu honrado collc:;:t, o illustro
senador pe\:1 Baliht, nu. inter)ll'eta<;i1o tl<) que
tl:• aelut estr.IJelecitlo no pttt•eeet' dn. commis~ão
de nuwinlnt o gucrm, <t que tenho n. honm tlc
pertencer, venho occU11ar a tl'ilmn:t allm tlo
ver :;i posso tlu alg·um:t m:ttwit•tt esclarecer
a. S. Ex ...
0 Sll. VUWIL!O DA)!AS!O - E' justamente o
quo pc<;o.
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O SR. RosA.! UNIOR-... sobre o modo por que
ibi est.abeleci<lo o que se donomin::t no exercito grati(i,,;nç,lo o tt que so donomin[t pre111io.
Por leis, tlesde que alias lomm promulg::t·
das :ttlm de re~cr· :1 materia no rtue diz respntto no ex.ercito, est::tbelecou-se o volunta·
rindo, cumprindo-mo .1\lzer sciente a S. Ex.
de que entüo Jmvin, outm espccie, denominud::t
recrulamen t;.
0 SR. VIRGIUO
antig::tmonte sim.

DA~!AS!O -

Pcri\lit:tmente ;

0 SR. Ros.~.IUNlOR-PtU'u. cltegtll' a este fim,
·peço <t V. Ex. que me permittu. iltzer uma
cf."scrim inaQiio.
O recrulado ot't\ ttquelle cidarliio que vinha
servir obrigatoriamente no exercito e paro o
· qu:~l a lei. não determinam gratiflcaçiío espe·
cial algumtt, nem t:io pouco o que ~e clntmtwn
premio; determinava. que elle rc·celieri;t tão
somente as vantagens, isto e, o soldo e u et:t·
pn. que lho pertenchLm, além do que di~h1
respeito t\ titrd<Unento; o que e'se cidadiT.o era.
obrig;ulo :t ser•vir por mais metade do tempo
duquelle que cm detl•rminado pam o volun·
tario, tempo que então cm de seis n.nnos pam
o volnntario e dt• nove pat·a. o r·er:rutndo . .Mas,
desde enti[o, cs1 abeJcceu-se [jl.lC hou vesse par:L
aqucl!r que vinlm alistar·-se volnntai'Í:tmcnte
nas fileiras do exercitr, unm g-mtitlc::çiT.o ig-ual
ú metrule rlti soldo, iiJ(lcprmdento do premio
estn.ltel··cido pam o mesmovoluntario, premio
quo é ddcrulinnA.IO em :tr•tig-o r·~pcci:tl pelas
!eis de lbt\as que suo votad:ts annunlmente.
Esf,nbelecitlo o premio pa.rn. :t~llr'llr•s que
viessem nlistn.r-se como vnluntn.r·io, c mais
uma. outra esv<!Ci<', 11111 outr·o pr·umio que se
destinasn. itrpwlles rp10, j:i. tr·wln servido o
I élllJXI detCI'Itl inn<lo como Yolu n t:tl·in.,, tin !Jnm
condu ido o seu tempo o Jl!'Ptende:;srrn scr·vit•
nornmonto, o quo donorninn.m eng-njnmrnto.
Par·n ess<•s, qno rram cidndiíos ,i:'L :dleitos ao
sm·viçn do exer·cito, rt"·omrnend;ulos peh1s
suas -ltaiJilitaçüPs o por· otrt1·os r•ertuisitos exigidos ll•'<~' um bom soldado. :1 lei d:wn-lhr•s
urn:t gr·a.t,illca•;:io. Tanto assim que, d:1!lrlo :1
un.' volnutarios ,100$ pagos en1 [li'CStar;úcs
mensaes 011 n.nrnmcs, estabelccin pam aqnel·
les que so engjas;;cm urn qun.ntit:ttivo maior,
que cr·tt dt• r,00$000.
Niío hrtl'i:t c~s:t diSJlOSi<;ilo privrLtiva de lei
que cstn.bcleci:t esse pr·cmio; o c;d.,t:tlu em
urn:1 ui,posiçiio de lei quo dnv:t no voluntario
li!TI:J. gmtillca<;;i.o igual :'t nwt;tdo rio soldo e no
eng-ajudo um:\ gT:tt.iDcn•;lto igwLI ao t~oldo.
Aqnella. disposiçiío rpro sn aclm contida. nu
Curmr.itui•;:in, qrru 1liz qu<> "!~r:i.n pr•eo!rcltidos
pt'lu voluntal'iatio sem pmmro, quer tliZül', d:t
PI'OIIllllgar;iio da lei eonslittwiorml ern dcaute
dcs:tppare"eria. o voluntariado sum pr·emio ;

é o que acabei de dizer ; mas não hu disposi·

r,,fio nenlnuna que alterasse aquillo que se
clrmna.v:t gratificação.
O recrutado não gosuva nunca dest:1s rega·
lias, salvo si concluindo o pr•ttzo da lei, de 9
ttnnos, ello pretenrliu engajar·-se.
1·orta.nto, :1 lei não cogittt ele disposição ul·
gumu que fizesse clesapparecer aqui !lo que se
chumtmt gratificação.
A:.rorn., talvez, o meu nobre colleg:t queira
irr·ogar urntt censura. ligeir·a ít commissão ele
marinlra e guerrn. pelo facto de apresentar um
substitutivo. Mt\S u substitutivo refere-se
simplesmente :1 fi.irnlll pela qual se faz o pu·
gamento.
O Sn. CUNHA .IUNtoR-A emendn so o que
1hz ó regular o modo.
.
O Sn. I~osA .Tu:'>lror:-0 sniJstitutivo diz que,
em Jog-:w do Rl'l' pn.g-:t mens:tlmrnte a grutifl·
caç:io úquelles que tr•em direitos como volun·
ta1•ios, 1\1sse paga depois de certo tempo, e
isto com o fim de oiJrigur o soldudq "· certu.
economi;t p:tm receber nm:1 quantia maior,
que lhe pudes<c ser mais util.
Qmtnto :10 meu nobre collegu sustontu.r que
:t ri isposiçiío em. inconstitucional, permittu.-me
V. Ex. que discOI'rle do >eu modo de pensar,
por·qunnto a Constituif;iío tão somente cogitu.
daquillo que dizi:t respeito a. premio, mas
não a gratitlcação, porque contint'm a pr-.1tica
de pag·aNe. aos volunturios e engt~j:idos as
gr:ttitlc:wõrs que pot• lei !Ires comp·.•t.ia. e t!l.m·
bem àquelles que lbssem n.listu.dos.
Eis :1 raz:i.o por que permnnecn na l<ü de flxaçiio de lbrç~ts a mesm:t disposição sobre gru·
tiflcn~iío que niio está comprehendida na·
qtwlln disposir,,ão constitucional.
Ct·eio de nlguma. mn.neiru. ter esclarecido
esse ponto e qun não deve continmw a. pairar
qu:tlquer rluvidn. a respeito no rspirito do
meus nolires collegas.
O Sr. Vh·g·ilio Dturul.,..io diz que,
por ma.iot' que l'osse o desejo do ser eselarecido
pelo nol•re sena.dOJ•, S. ftx. não conseguiu
levar-I !te <t convicçiLO plenn..
Pondo clc1 parte :t couveniencin., ou niío con·
vcnienci:t, entende ser nec<·ss:wio o meio de
litzor incorpumr-sc. por assim dizer, no
a ui mo do povo lir·n.r.ileiro, tios cidadií.os du
Repu!Jiicn., tt convicçiio de quo tndo bl':tzileim
devo ser soltlado, e que, si lt:t onns, ello niio
ri Hinão urn:t hom•:t pam:tquelle que vu.elltzer
parto <hts Jlleirn.s do exercito.
O nrn.rlor litz outr·as considet'a<;<ies e proseguindo diz que n.Jei uãu P<i<ie lltwr distinc~•íio
nl:.;um:t ent!'e onus ou <lil'uii;oH u recompensar
a uns ou a. outros tio exm·ciro.
Explicu. o ~eu motio <lo Jlonstu• sobre n. pa·
Javr;t-grtttiDcttçüo-; o pel'gunta: om quo se
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fund~ o J!Obre sen11;dor par,·. dizer que grat:fioo.çao nu.o é premiO 1 Po1· que o premio é recebtdo de uma vez e 11 gt·n.t.iltcação por partes 1
Isto não ci argumento suflkiente, e a prova e
que S. Ex. acabou de dizet• que estava nn. lei
que a gr;Ltiftcação Jbs-e pag11 diari11mente, ao
passo que a nobre commissiio mandll, que seja
de dons em rlous rnezes. Desde que o caso não
e substancial, por que Jit.zer distincção entra
premio e gratiftcaçiio 1 Que significa pre.:
~io 1 ·E' uma vanta.~em que se concede
aguelle que prestou ou pr'lde prestar um serVIÇO comu remuneração dc$Se serviço O premio tem a vantngem tle estimulttr outros 11
prestar ig·nal serviço ; mas, em relação ao que
recebe, e uma grt1titlcttção 11 que elle não
tinha direito e que se lhe r.IiL condicion[tlment~.
i~to é, .si,Pre ·ncheu certas J'uncções que não
suo extgulas como de s<·u officio. Portanto,
ou sej11 conferida por um11 só vez, ou tle tres
em tres mezes, ou tlitt por· dit1, o certo e qwl
premio e :.rmtiftcaçiio são uma e a mesmtt
cous11. Fóra disto tudo quanto !br subtilew,,
niío pass11 de sophismt1.

O Sr. AIUerico Loho- Sr. presidente, leio no art. 14 da Constituiçiio que o
exercito e a armadtt slio instituições permo,ne~tes, destinadas a detimder :1 ptttria no ex
terwr· e a mmlter as leis no interior. Vejo
mais nas attribuiçües do Congresso artigos re·
1erentes iL fixtl\oão e iL or·g-ttnisaç·iio do exercito
e dtt marinha, e nos aJ·tigos que dizem res·
peito às funcçües executivas que o Presidente
d11 Republica é o commttnr.ltttltc e o administrador das lbrças. Daq uiinduso natur[t!mente
que a Constituição brazileira não q uiz de forma alguma 1itzer abltwão do exorcito c da
m11rinlt::t e considem 11 JbrçD. ttrmadtt necessaria para m11nter :1 independencia, a ordem e
os brios nacionaes.
Nilo lm nação por mttis pttcifiettque sejt1 que
não tenha um nudco de tbrçtLS armadas ;
neste seculo em que Bismttrl' declaron alto c
bom som que 11 Jbrçl1 e direito, ttquella ü nccessttritt ao1 povos. ,
Isto posto, vendo que entre nus niio \m populações gucl'!'eims, e que, ao contrario, o
espaço onde se dm·rtunttm, ó pl'oprio parn.
convidi1I' os nacionaes it cultura do solo ou ti
indoloncia; vendo que tL 1\lltt1 de nexo do povo
ó unut J'mquczn. naeionttl, e que, no momento
dudo, tal Vl'Z uíío sej;1 pos-i 1•el rept•otluzit· o
milagre ~ue operou o grttndo t•stadisttL do
Maranhão, Fnrltulo, que, tt exrmplo do Pompeo, Jbz th1 term sm•o·ir um exercito, i1 voz
do patrioti81llO; não posso osqtwcm· os lineamentos que deixo enunciiHius.
Em sul\s 1lisposi<;ue' gort1cs, tt Constituiç~.o
est11~0l1~co que fictt abolido o recrutamento,
outr'ort\ macltim1 t!ll guerm oloitoml, e es-

1892

119

tabelece tambem o. 11bo!içi:ío do premio ao
voluntariado.
Pet•gttnto, em uma população assim pacifica, ~enignu. por natureza, inimiga das
lides gu.~rt·eiras, como \ta veril exercito e
mttJ•inha. sem premio nem recrutamento?
O .:iR. Vmau,rn DAM.\SJO - Pelo sorteio.
0 SR. AMER!CO LODO- 0 SOJ'teio e uma
vcJtlttr.leirtt mit·11g0m ; neste paiz s<'• h11 infelismentc um sorteio, o das lot.erins ; o sorteio
mili:;tt' é uma instituição de nações jil vrlhas,
em que é preciso pedir a cada um a quota
do tl'ilmto de sangue ; mas no Br·nzil o impos~ivl'l; emquanto ms capHues a.lgum sor- .
teia póüe ser executado, no intr•rior esse tributo de sangue n~.o se póde obter, as mt1ttas
offe,·ecem homizias invwlaveis.
Me;;mo o sorteio não é um n.pa.relilo que se
adopte its instituições americanas ; é europeu;
em1·e nós o exercito ó uml1 excepção e o paiz
industl'ial : logo o sorteio é impossi ve!.
U"r StL SI~NADOR - Logo reduzl1mos o
exercitu (aJJoiado.)
O SR. Awmrco LoBo - Niío encaro o
assumpto, por que tendo tt Republioo nascido
po1· meio das llrmas, e deventlo nós manter a
uni<la<le da lJn.tl'itt, que estiL aiTccta ao tremulai' de nossas lmndeiras, nüo sei se nesttt occasião, em que tt sociedade brasileira como que
rem·ce. o andtL its apalpadelas, serit licito
despojar-se da forç.-t.
Volo ao litclo que firmei, i~to é, que o
sorLeio é impassivo! e que o recrutmnento
esti1 ti h0lido : portanto a execução d!1 disposiçilo geral da Constituiçiío impor·tttritt inth.livelmento mt cxtinccão do exercito e da.
armadtt, por (\tlta de viveiro. (Jk• '""aparte.)
V Ex. não ignom quantas ve~es o voluntn.rindo e uma mascara de recrutamento.
O SR. Vmarr,IO DAMASro-Com o alJuzo não
se argumenta.
0 SR. Am:mco LOBO- Srja ai>USQ.
V Ex. nüo pódo pedir instituiçi.es guerreirtts a umtt nação o.gricola.
Logo, digo :-a n.uzencil1 do sorteio, que
reputo impo,sivel, tr11z tL dissolu~ão do exercito e tlt1 nrmada e d0sttrllltl 11 Nação nos
mouw11tos em que mttis pt•eeisar d<L lbJ'~<ll.
Lemut•n o qno mn.is de um11 vez üis'o aqui:
qne a noss11 Cnnstit.uiçi\o tem tlisposiç •es que
nicn silo constitucionaes.
A mim niio ·importa que se pn.gne em
moedn. 110 volunt;wio, pttl'l1 manter o exm·cito,
nmtL CII11St1 que se chame pl't•mio ou :natifi•·n~tio; isJ.o p111'tt mim o qu~stão de p1lln.vras
e ndoptn.rit1, se 11qui se npr<'setJtas,e. uma
lei lll'llinarin., dl1tHlo J'rancttmcntll pt·mnio ao
voltlul:ltl'io. porque estou certo do que niio
se u1l'entlu i1 Constitui~oiio.
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0 SR. VmGir.ro

Oh ! isto e elas as suas disposições silo constitucion:tes, citando o artig-o relbrente it fttmili11 de BenjaOSn.. A.\IERICO Lono- Cumulo e v. Ex. min Constant, e lHt outras como aquella que
dizor• isto, V. J~x., autor dn emenda. otrere· dá pensão ao duque de Bl'ag-ttnçtt; então porque está na Constituição, segue-se que tudo é
cidtt ao Cong-resso constituinte .
constituciotml 1 Não, nilo, e não ! Seria um
O Sn. VmarLro DA~IASIO- Eu muntlei uma absurdo. Ha nelht disposições ordirmrius, que
emenfht no Congresso Constituinte, a respeito se podem revog-ar pm• meios ordinarios.
das disposic;Ges que emm constitucionaes e
O Sr.. Vmaruo DHrAsro-Tudo quanto estú.
est11 eme!ll!:t ctthin.
na Constituiçiio oconstitucional em vist11 ela
O Srt. A)l!lrtrco Lono - Calliu, porque em votação na. Constituinte.
desnecessu,rin.
O Sn. Anmmco Lono- Apphtuclo a firmesu
0 Sn. VmcaLIO DAMAS!O- ~ii O foi lJOl' isto com que V. Ex. defende tt Constituição; e
o Sr.. A~IEIUCO LOBO- o que ni!Jr·imo, e muit:1s yezes o tenho acomp:tnltado nosstt decom todtt a li:-anq ucztt, e sinceridut!o, tonmnt!o Jesa, suppontlo que V. Ex. prest:1 um serviç•o it causa publica. Mas n:;om estou contoda 11 responsa l,iJidatle.
vencido
de que pre~,to iguo.! servi~o. fttzendo
O Sr:. Ymon.ro DA)!Asro- O que cstit n:t a distincç•iio
essencihl.
Constitttição ti constitucioml.
Sn. SENADOf:- E a. emond11 cnhiu em
O Sn. A~IE!l!CO Lono - Pois a Constituiçiio 3" U)r
di
seu
ssrto.
niio trnz um:t disposiçito consn:;mntlo lwmenagcns it Hunilitt de Benjamim Consta.nt ? OSn.. Awmrco Lono- Respondo como outr'ortt ao illnstrado ex-senador por Pemnm·
E serit istt1 um preceito constitucionnl?
Além desta., não existem disposi~,ües quei- buco. Aquclht emenda pertence it cest11 dos
papeis perdidos, c cahiu por não ser nece~sa
jandas ntt Constituição ?
o que econstituciona.l e só o que diz respei· ria. Tenho um:t casa cohert11 por um tecto,
vem um architecto e propõe um s0g-tmdo tecto,
to it organisnçiío dos pot!er·es ...
e
como niTo concordo nisto, dizem que :t caso,
U11r Sn. SE:>Anon-1\Ias a ementln a que se não
tem tecto 1 !
referiu o Sr. Virgílio D;tmasio não passou,
logo tudoquantoest;i na Constituição econstiFoi o que se deu com 11 emenda do nobre
tucional.
senador. Nós niio esta, yamos em nenhuma
o SR. A"mmco LoBI;~- v. Ex. me fnz objoc· torre ele Babel; tinhamos, como temos, a regra
çiio que. pe!•mitta·me dizer, contmsta corn O fundttmentnl e imp!icit:t,
talento que tem. A nossa constitui•. •iio consig-n:1 Mas, Sr. presidente, tenho demo;tmnt!o: Jo
até princípios que seria clispClmwel incluir no. que a Constituiç-::io quer como instituir,ões
constitniç·ão de um povo moderno. Tmz um permll.ncntcs o exercito e n nmrinlm; 2', quo
a,ppendice, c clmmo appenclico popque .iit niío é o exercito e a nmrin!Ht não podem subsistir sem
mais preciw 1hzer-se n decl:tmç:iio ela liborcln.- o recrut:uwnto e n11 Jlllta do premio, porque
de individual, do direito d:1 propl'iedatle c ou· mesmo nesse mngesto:lo ep,sodiocla. :;uerm do
trus g-arantias desta ordem que todos acceitam P:uaguay, o premio foi um dos incentivos
tacitamente. Seri:t o mesmo que dizer. que o pam o alistamento ele volnntarios: nn Amehomem tem o direito do viver, de t!ormir, de ricn elo Norte, Lincoln mnndou n,ttrnhir vosi alimcntat· e at,é de l'espil•nr.
luntarios por meio do intermrdiarios bem
Port:tnto, nté tt dcclara~iio de 1!ireitos 0 remunerados, acennnrlo-lltcs com o premio,
unm e!Cl'csccncia constitucional, porque taes de modo que aindtt ho,jo o custo d11 guerra de
direitos são imtmJt11veis, ellos semp1•c se sup- seccssiio pe>a. immonsttmente sobre o thcsouro
pocm, ~·m nossos dia~. Pótle-se conceber que do, União.
se sentisse na nccessrdado ele declamr seus di· O Srt. Vmarr.ro DA,IAsro-A questão é s11Le1'
reitos o povo que sa.ltiu triumpltttnto das ru- si o premio aos voluntttrios é constitucional, e
tnns tla B:Lstilha, que dcstr·uin o nel\\sto c se- evhlentemcntu niio é.
cular regímen tlo feudalismo monarcltico o o SR. A"mnico Louo- v. Ex. cst[t ltqje n:t
consag-rou sm1 vi elo !'ia com o sangue de rcli<>'iilo oxa"'"'cr:ula, ou no Jetichismo constiLuiz XVI. conquistando assim pnJmo tt p:1lmo tuci~mnl 0 po~ isto pcnstt que n const.ituição e
aquclles tlil•cito,<; it ccleLt·o apostr·oplte- Filho umn, Biblia, um Evnnp;ellto,umn cous 11 em que
de S. Luiz, subi tiO céo ! - dcYitL ter ]lt'CCc· 111;, 0 se ]Joss;1 tor:11 r, tão inllexiYCl como o Alditlo
-- l'OYO,:rtlit OS coriío.l:lem; seja, ella o no:<:;o AlcoriíD, mas uJ,
· lllll
· grito· de
1 OSpemn\'lt:
1 ·
pt·uneu·os rugJt os to 1t1Jcrc1a• 1o ! (1w nnt cc•rto CJUC t•lln tem 11 mn, p:l!'to imnmüwcl. c
IIJ!arte ' )
1 tl't~pOR!ÇilCS
· - or1 J'lllill'ttls.
·
Ol'tl., 11
OU t,J':t [li\1'1,o lO
•Til, di:;~o que :t doclam~ií,o tio direitos é um Constituição quer o cxcJ•cito o a nmrinlta
appor1dicc da nossa Con~ti tui~ií.o,c rJue nem to. I:;omrecrutamentu, llOl' meio t!u volunltL!'io:; o

um cumulo
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E' con~tituciomil o que ucloptltrmos em relaçiio à negaçilo rlo premio dos volunt111•ios ~.
Sem tluvidl1 qne ni\o. A thstincção que lemlJro
{, vulgarmente !eitn. por todos os publicistas.
~ilo lm escriptor de direito publico, que vendo·
mcorpora.rlll um11 disposiçiio ortlinaritt em umn.
ConstituiP,ã.o, dig11 que elln. seja constituciomtl.
Si o illustre se!lttdor pelu. Blthitt me mostrar
um C>cr·iptot• que dig11 o contrario, me renderei. não tL ror~ll tlc 11utoridadc, mlLS ús mzões
rtue der porque, no meu espirita, csti1 claro e
patente que sú ti constitucional o que diz respeito à org·müsa~ão dos poderes.

F:tntasitl não pi1de haver acceitnndo-se a
que lmja premio. ou
·
· ·
const:mte do art. 14 e
outros, as lilr<;as de mnl' e tm·m são institnições pernmnentes, que entendem essencialmente com os poderes orgttnisados.
Kom siq uer o. lei tU111Utt devio. ser votadti. e
prevnlecer o que dizem os nobres senadot·és,
que só enxergam tt tlisposi~ão geral ou trunsi·
toria.
Vemos, pot•tttnto, que o que ahi e"tit encartado ó umu. lei ord.inaritt e que desl a arte po- O Sr. :i'itamiro Earccllos pro·
demos votar o prqJecto com tod:t a cot·rec<;üo, nuncia um discurso.
porque si o exercito c :t marinha silo nec~·s,:t·
rios, si 11 relbrmo. d11 tlisposi~ão geral niio t]e- O S t·. :t'i:,osa .:runio:t•- Si não fllru,
pende dos meios constituinte,, ve-sc r1ue nos- membl'O dtt c.ommissão do marinhn. e g-uerm,
SI1 votação não concorre pam desmorn.lizn r 11 eertamente não viria occupar a tribumt para.
Constituiçüo. Est.iio concorrendo pn.m desmo- dar m:tis algumas explicações com rela~:üo [~
ru.lização tllt ç:onstituir,,rro os que acompanham matcr·ia que se discute.
.
:t mterprcta,·:.w que deu o nobre senador pela. O honrado senadot• pelo Rio Gmnde do Sul
B11llilt. A Constitu i<)iio tem umtt insr.ituir·iio in>isto no mesmo pensamento re!ativ11mentc 11
permanente, que nús temos o dever de ct)n- premios.
servur, e fic11ria inquinutlo de vicio o que fi.
Nüo tenho o intuito de convencer o meu
. zessemos contm a manutençüo daquelltl insti- honmdo collega, porquanto considero-o tão
tuiçüo.
illustre, tüo bom 11ensador sobre todo e qual·
:Mus, si é 11reéiso manter a indepcndcnein. quer assumpto qm,, si pret.emlesse levar-lhe 11
tlos poderes publicas, ~i temos de fiscalisnr on convicç·ão. seritt unm 1tttuid11de minh11 ; mas,.
determinar as eondiçucs de existcncia cb ins- vomo aindtt pc·rsisto no meu modo de pens111'
tituiç,fio, de fixar seu nurnem, segnr.-se (jue em relação à tliscrim inação daquillo que .
gu:1rd11mos respeito ao principio, votando soitt, S. Ex. dPnominl1 premio e quero compregratiflcaç•ão, se.ia premio, c 1\lzendo-o sem t:e- hender no que se denomina gml.iflca.('lío, permitta S. Ex. que cu entre em mais explimorso tle consciencia.
Sempre qne se tent11 ferir n. Constitnir,ão cações.
n11quillo que elltt tem de inYioltLYel, tenho Em todas 11s leis vig-entes, destle o principio
tomaclo su11 defeza, muitas vezes sepamndo- dn. m·g·anisação do exercito no Imperio, o meu
medos amigos, porque julgo que 6 meu tkn-er honrado collcg:1 cncontmrú., qumlto lt venciser sempre sincero, pl'inciprLlmcnte quando se mento, ns cllms denominnç<ies: premio e gratmtt• de manter ti lei fundamental do paiz. tiflcar;ão ; o 11 tlisposiç,ão que regia tt lllttteril1
no tempo do Imperio, ainrla. ó a mcsm'' Em.
VozEs- Todos lhe Jhzem justir:a.
disposir;úcs regulamentares do exercito 1mvia·
O SR. J\)IEJUCo Lono- Com :t mcsmtL sin· umtt que estalJclecitt premio pam os cidadãos.
ceridade venho sustentm• rt ue o artigo dlt pro· que quizessem serYil' nuil fileiras; e pam OS·
posiç•ão nilo oll'ende o preceito conslitucionol, lJons soldados que quizosscm contimmr. 1lndo
porque lt Constituiç,ão o que ga.mntc é 11m o seu con tmclo. O que lt lei estabelecia :tindtt
exercito e uma o.rmacltt, esttt e tt di,posit;ão não Jill altcmdo, ou }JOr se vêr que não cm
f'nndumcnt11!, que uma lei ordin:witt não pótle ncccs,twitL a altem<.:ão ou porque o principio·
:Lltemr, ltssim o entendeu o Jegislaclor conti· er11 do ttlttt convcniencilL, mesmo economictt ;
tuinte, porq uc ó preciso nmnt~r a paz no ex- continuttlll a pm·:<i:;tir as denominações 11nti·
terior e a ordem no intm·iot·.
g·as de soldo, g't'lltiflc:1~.ão tle voluntario, graConvém aindll notar que lt Constituir·ão titlcar;ão de eng·n:il1do, ctaptt, c premi< I de YOaiml11 não .lbi rtpprovatltt expressamente i o lunttLrio ou do ung-u:iado. Si Jbsse superfina tt
po~o o os estados lt 11cccitn.rmn. sim, porem, dt•nom inn~ão de gra.tificaçiio, sm•itL tlesnccestiLcttm.ncnto. ll!as, em l'clnção li seus pt•t·t·eito., sn.rio CO!l$lgnn.l·a no.-:: regulnmenl·o.~.
csscn~mcs, nntllt podemos innonu· siniiu pclo:J
Si meu honrado Cillli:ga. qnizo1· vêt· um1t
t~·anutes SOlemncs tlü Umtt l'CI'ÍSi'iO ; e OXel'S- in!bt·ma~iio da. Contatloria. G"ml tln. Guerra,
SlVO o %elo uxhibitlo <L llwor cht immutttlJili· quo e in~uspeittt na matcrüt, alli tcriL a dis-.
dado de suas disposições communs, fJlW tlú. cm vt·imina~ilo de gmtiflcnç.i'io e premio e, si, n:1o
resulttLdo desot'I(ILnistu• o uxerci tu c li ma- lbs:'c ncce,:slwia, o ltUo runcciomt.rio enco.rrerinlliL.
"
gado du orgnni:::tu' l'~ta pu.rto do servh;o do .
propo~ta. Nüo importa
grn.tiflen~~~ão.
Segundo a dh;pos:~iío
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Mlnistel'io tia Guerra procuraria evitar uma certns condkües não :púde auferir estas van'
tagens. ultimamente reduziu-se essas di versas
anomn.Iin. Eis aqui. ·(LJ.)
Assim, n, commissão de marinha e guerra. dcnominaçües a soldo e gratificação, permasustentou o prinl"ipio estabelecido na distr·i- n,.ccndo flinda, em certos casos, a etnpn, como
buiç\l.o dos dinheiros :para o pagamento do se vê do reltttorio do ministro respect,ivo.
exercito.
Nas diversas commissües estabeleceu-se
O Sn. Cnmwo E CAMPOS-Dig-n.-rne quando que 11m oillcial tem tlireito ao soldo e à gra-tificação; no exercito lia o direito i1 etapa e
se diL premio e quando se da gt·n.t.ificação.
mais um accrescimo por arma. Ji1 se vê C[Ue o
0 SR. ROSA .!UN!OR- SatisJil.ÇO UO honrado systema das diversas denomínaÇ<ües ainda não
collega.
lbi alterado e é o mesmo C[Ue rege a especie
A l<'i que ccnvidn, o índivitluo '' ttlísttw-sn de que se trata.
no exercito, lei ~ue existia antes de puh!lcnr- Em vez. de dizer que soldado tem tanto de
se a Const.ittli~,fio e que n.indtt rege '' esp~·ci~. soldo c o volunttwio c engnjallo tem tanto ...
diz que o dtladiio que pretender alistar-se
O SR. RA~rmo BMl.CELLos-V. Ex, està
l1i1S lilf'íras tio exercito, além das outras van•
tagens d;t. lei, pcrceber:i um premio de 400.';, Otzendo a llístíncçlio entre a prat)a de prot e o
·
pagoJs de qnnlqnor modo. não importa qual, vol untttrio.
porque isto r•ra :u·bij:rio do g-overno. As leis O SR. RosA JuNroa-Estou mostran Jo o
sempre disseram lambem que o voluntario que existe, par•a chegar· ao principio que
que se alist:tr no exercito per·ceher·it o soldo ~nero estabelecer. Sei perJ'eitamente ao QUe
est:1l,clecído lJOl' lei e terá uma. grtttifita.r·ão se relbre o aparte do honr·ado senador pelo
igual :'t metade do soldo. (!h t<m ajJnl'lc.) '
Rio Grande do Sul, que lbí autor desta emenda
Percl:io, ji encontrei isto no orçamento pas- wt Constituinte.
sacio e, quanto a dizer-se- urn quarto tle sol~ o S~t. RA)l!RO-BAIWilLLOS-Fui 0 autod
tlo-pensc' que iJ um engano. mas, niío. t.en!lo
interesse anteriormente cm rever estas dispoO SR. RosA Juli'JOR-V. Ex. sabe que foi o
síçüas. niioposso agora atlançar o que ha. O o Sr. Frota. Mas, quando se tmtou disto na
que v0jo :tqui é que actnn.Imenb o soldo ditt- Constituinte, f'Lli J'orr;ado a fazer umtt declario e de 250 réís; o voluntario tem nmís me- ra~ilo de voto, porque via que isto clav:t mú.o
tttde deste soldo e o qne continila a sel'l'ír t2111 t•esultado, que nunctt se poderitt, com semeumtt g-t•atific:, r;ão igual ao mesmo soldo.
!h ante medida, s:tti<fazer as necessidades do
Qmtnto ao premio, ede 400.\!; ou :5011:'; inde- exe!'cito, isto ó, preencher os seus clat•os, porpendente t1:1 ~ir ma de pagammíto.
'
quanto nã.o httveria individuo que se víos;e
A commtssao, vendo que o qne veiu da on- alist:w desde que niio tivesse cer·teza de que '
tr:1 camtw:1 estava correcto em pt·incípio, o percebia esta quanti:1 denominadn, premio.
ucccitou sem trfttat· tle veríllc:w; mas precio SR. R,\MIRO BARCilLWs-Estit cltegando
samos ver a ~eg·u inl.e disposiçilo.
ao ponto.
Si est:i C'SUtbefecido que pai't1 a praça servir
no exPrcíto terú.solrfo e como ''L'atitlcad'io me- O Sn. RosA Ju:uo~t-Pólle ser que esteja
tade rio soldo, si lbt' engajado~ e 0 omêi:tlum:< chegando 110 ponto; mas o que quero dizer e
gmtiJlcaçfto igual ao soÚJo, sempre ti ve em que .i ulga va necessario o premi o, pül'C[Ue o
pem:uneuto uunctt cog-itar de estabelecer 1Jis- pt·emio permD.necia, tttnto que el!o niio am·
crimirmdamente os vencimentos que deviam pllou stm emenda ao rtne se denominava gra·
pertencer a esses militares.
l;ifica~,fio. Tanto é tts,im que pôde ser conA pm~'l1. hoje, por exemplo, tem 0 soldo, a servada a denominaçii,o sem que se pmtícasse
gmtificaçiío e ctap11 ; mas, como .veíu. um um acto ínconstituci01ml.
'
systemtt econorníco, compJ•e!tentl;•u-se :.t con· lllas, qm•l íi:Ji o resnltlttlo disto, isto e-dei·
veniencin. dessas di versas disct·iminn\'ües, a11m xn,r o voluntario sem pt·emio?
de que nfto putl••sse tt praÇ<:t m!l\:n·ir essns Comquanto se fixtt~se [lt\J'l\ o exercito, nu.
vant gens cm ceNas 0 tletel'minatlas condi- voht\•.\io. o numero de ~?A.577 pra,;:.ls, ·,tcl'.ualoües ; como aconlt·cl:t mesmo nu. tll'JTitlCla, em mente elle tem um eflectivo tle 16 mil o lttntas
· J. pelns disposiç,ües anteriore~. pt'"""''llS. (Ha Hill apadc .)
que o oIII cw
tmlm soldo. l'!apn., g:t·ntífica,;t'to tle exercício,
Aindu não pude e!Je:;::w n, esta par·to, porforrap;en>, dt•spezns tlt' IJngagens, etc. Qllanta que e assumpto completam<mte díver.<o. Ape•
discriminnr;:io !
nas que!'O Jhzer ngom n dcmonstl'll~·fi.o ao que
Mas, ult;itnamrmt.u, nHcrou-sc o systema, ti cmendtt nprc•sentncJn, pr·ln, conunissão de
lJOrfJUtl vi u-so que el!e nfi.o nprovei1avn, cstn.- ma.rinlm e :;:uerm nfiu tc,·c em visht consigbeleeundo-,;e o ~oltlo P ~l'lltift<·.u.çfí.o, com certos I ntll' tumt, o!l'cnsa, ú, di~posiç,fio constitucional;
accrescimos pttt'a out,t·o~ r:asos, etc.~ d!J:llll_o-~e . cJln, sómen~e se _rel'et·o no motlo de ptwn.mcnto
o verwtmunto nwnsn,J com r•ssas dtscrunma- 1 dessn. gmtrllcu.r;ao, (jtlo 0!'11, eonhcetrltt como
r;ões uo otrlcial. Corno ello, com c!Mto, eml promio,pat•tt os volttntal'ios que so alistassem,
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e alem de _receberem e•~e premio quando tivessem bnJXa, elles reeeberiam uma data de
terras, que tambem era premio.
O SR. RAMIRO BARCEr,r.os - Nilo podia ser
uma gratiflcaç,ão diaria.
O SR. RosA .TuNIOR- A commissilo unicamente o que teve em vista foi di~criminat' 0
modo de pagar-se esta gratiflca~iio 0 que Jlca.
entt·egue à sabedoria do Senado
não aos
memhros dn. commisslio.
Mas ltdto conveniente que IL gt•~ttiflcação em
vez de ser pag11 mensn,l ment,1J s~jn, diaria,
E' o que está consignado aqui. A pPaç'lJ, tem
soldo dia!'io, grtttificaçiTo din.da c metade do
soldo. Mas, assim corno tn.ntas disposiç<ies do
Poder Executivo em outros tempos mandavam png-;~r os vencimentos das praças diu. 11
din,, o qne d(!pois alterotHe pltl'tt se pn.gar de
15 em 15 dias e posteriormente adoptou-se 0
pagamento mensnl, vendo.se, portttnto, que
este pagn.rn0nto fica ad iiiJitum, mas existindo
semp1·e o principio. . .
O SR. ANTONIO BAENA-Mas p~ht propostn
da commis~iio de marinh11 e guerra h1t um
accresci mo de 36$625.
O SR. CUNI!A .lUNIOR-Não lm tal.
O SR. AN'roNro BAENA-Estit Jeito o calculo,
O SR. RosA JuNIOR-A com missão tn,mhem
Jez os seus calculos com muil.o cuidado.
Si v. Ex quer sn.ber qnnl é 0 soldodiario de
uma praç,1t, ~ncontra. 0 algarismo nesse relatorio. A commissão verificou todos os cu!cuJos.

e

0 SR. CUNUA .luNIOR-Augmento não ha.
- O SR. ~OSA JuNroR-Repito que 1t comrnissuo propue ao Sena<lo este alvitre, quanto ao
modo de p:tg11r, porqnn elln. não cons[[Jem qne
agratiticn.ção sej:1 inconstitucional. Ao Senado
compete resolver. A cornmissão salm qunl o
pensamento do ~enndor que apresentou a
emenda mt constituinte. Eis a mzão por que
declarei ao meu ltonrndo eo!lrgn, que 11 commissii.? nfi.o quitaz confundir gmtiAcaçiio com
premiO, nem u. cara diHposiçiio eonstituciona!. O que se lltz li est1tbelecer o modo ele ptt·
l(amento; estabelece-se 11 gmtiflcnção di11ria o
nos terrnos do sen contt·act.o o soldado volnntario tem direito a 70$000 no acto do alistamento.
0 Sn. RAMIRO BAHCET,T.Os-Estit :t.rgumcnto.n~lo.conl;rn o seu pt·inoipio, JlOl'quo ~uslcuttt
~1 d.Hwm e n emenda dn commissiio est~tbc!eco
JUst:uncnl;e o contrario.
, O SR. RosA .luNrott-V Ex., por exemplo,
h1z u~n contracto com trtlb:t.l!tadores ptll'lt
suas lazendas, olles vencem t!iu.t•ia.meute um
tanto; mas V. Ex. png·a todos os dias,
ou por scmttlll1 ou por mez .. ,
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O SR. RAMmo BARCELr.os-Mas seria pn,"f1menta do vencido e niio arlcantndo. v. Ex.
propõe q~e se pague no dia seguinte 70$ e o
volqntm·w vae embora levando a "'ratiflca.ção tle muitos dias.
"
O SR. RosA .luNroR-E' um alvitre que a
commissilo apresenta e que o Sen11do esta no
direito de nlio acceit11r.
Si o Senado entender que ser1i inconvenicnt~. pag1tr-se-!m de outro modo.
E' ~tpenas o qurJ 1t commissiio lembra, como
medida. ou como um p1·indpio economico
para. ser applicaclo aos indi vicluos que vim·e~
servir nas fileiras do exercito.
Apenas e um 11lvitre lembrado como um
principio cconomico, repito, para se obter o
so!'viço daquél!es que sn alist1trcm no.s fileims do exerCito. E' este tão Romento o intuito
d11 commissilo. Agom., o Senado delibertwti nu.
sua o.Itn. sabcilori1t Ri ;,iul.~11 conveniente ou
inconveniente o nlvitr·e lembrado.
Tenho concluído.
Ningouem mais pedindo a palavra, encerrase a discussão.
Entrnm successivmnente cm 2" discussão, 11
qual encerm-~e sem deb:üe, os arts. 5" ague
u!l;imo da reliJrirl11 propo~i~ilo.
·
Indo procedm·-se it votaçi:to, verifrca-~e n[to
lmver nmis no recinto numet·o !eg1tl, pelo que
se íhz a. clmnutdn. dos Sr·;. Senadot·es que comptll'l'ceram a se,sii.o (42) e deixn.m ti~ respond''l' os Sr·s Gil Gouhwt., Ninn. !Uheiro, Elyseu
M:trtins, .José Bermuda, Oliwim Gaivão,
Alllltl'O Ctwtt!cmlti, Firmino da Silveira., Messius de Gusmão, L11pér, Bm.z Carneiro, Arist.i<lrs Lobo, .Joaquim Felicio, .Joaquim Murtinho, Ub:tldino do Amam!, Generoso Marques c Rttulino Horn (W).
Não ltal'ondo numero legal, Jlcn, 11t!iada tt
vutaçüo.
Segue-se cm 2" discnssii.o, com o p:1recer da.
cornmissiio de instrucç,ITo pnhlica, o n,rt,. !• do
prqjecto elo Senado, n. 53 de 1801, alterando
os estntutos dtl faculdade de metlioim e de
pltat·mncia.
O :o"õt•, Vir~~·ilio Da.uJ.tlo,..io diz
que tonm a libet•thtdo tle oecup 1r por poucos
l!Hlment.os ti atteuçüo do Senudo,partt lnm bmr
quo ttprc,ontou o projecto, que ortt se t!iscute,
na sess1io orilinttl'ÍLL de !ROl, e que, por circumst:tttcins que niio veem :10 caso, sli agor11
entl'a, em 2a diseussão.
Qu:uulo o oratlor l'untln.mentou o prr(jecto,
tinhn. l'tll mil'!L nccudir ti cet·tos redtt.moH que
n Jll'a.l;icn: lhe lmviu. nprcscntndo na. Faculdade
de Medicimt, romcllim· ctn·l.a.s lit.ltus que rccon liecin. nos esl.u.t,utos th•st.o I'Sto cslalir•lcci-·
nwnto. Depois doapprovado cm !• discussão,
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teve occasi:io de entender-se com :t congregação, dn qual tem a ltonm de Jltzer p:tl'te, da
1\teuldade dtt Ballia, e esta occupou-se da llltt·
teritt mais detidamente, nomeamlo com missões
para isto, ()iscutindo todos os pontos, e ampliou Jmtumlmente a 1Jrtsc que o oradm• tinha
upresent:tdo ; actuou mesmo cm seu espírito,
de modo a modificar de tdgumtt sorte alg·u·
mas das disposiç,ües que apresentou.
E', portanto, a raz:1o Jlela qutLI pede a pala·
vra p~tm apresentar um substitutiYO ao mesmo projecto, de uccordo com tt opiniito dos
competentes, como slio os seus col!egtLs d;t
faculdade lltL · Bullia, o JntLis proJessoJ•cs que
te1re occasiiio de ouvir, ate mesmo os da faculdade do Rio.
Em todo caso, como é muito mais amplo o
circulo, como é muito mais minudente o disposto no su1Jstitutivo que :tprcsenta. ttg'Dm,
ousa pedir à S. Ex. o Sr. Presidente que
m:tnde o seu sulJstitutivo :'t nobre commisslio
rle instnlCr,,fio pu1J!tctt, tLfJm de que ella, reconsidCI'lLJHlo o as:mmpto, dê o seu parecer
sobre o mesmo suhstitJJti vo, e no caso de ser
tomado em considcrac,,fí.o, entre cm discusslio
em vez rlo pro,jecto 1)\'imitivo.
O orador, terminando, diz que nfto p[,do sentar-se sem ag-radecer t't nobre commissfio as
pal<wras tiio lisongeirn.s, lfunnto supm'iores tLO
seu merecimento, r:om as q n:ws terminou o
parecei· que deu sobre o p!•ojecto.
St:llSTITU1'lYO

O Cong:!'csso Nacional re<olvc:
AI't. !." Contintmm em vigor os estatutos
das llwnlrl:tdes de medicina e de phn.J'Jnacin.,
que 1mixam.m com o decreto n. 1270 de 10 de
janeiro de 1891, com as lLltcr•aç,ües constttntes
dos artigos seguintes.
Ar•t. 2." Em yez das !luas cadeiras hqje
existentes, rle obstetricitt t!tem•ictt o tle clínicn
obstetPica o gynccologictt, luwcriL nnut d.e
olJstetl'ici:t c clinictt obstctr-ic:t e otJtr•tt de
g-ynceologin. c clinictt gynccologicn..
·
M·t. :3." E' creada uma car!eim de ll:tCt~rio
Jogia cm gcrn.! e com Jl<trticulttl' ;tpplicaçfio n
llathologin intePtropical.
Pnragra.pho uuico. Est:t ctuloim te1ú um
ll\1Jomtol'io c um preparado!'.
Al't, 4." B' ig-mlmonto crcmltt uma catlcim
do clinictt do vias m•iJmrias.
AI•t. 5." Os sulJ~titutos, om numCl'O rlc l::i,
scl'iio distt•i1midos pelas seg-uintes :<ec•;·[íes:
l." Pltysic:t Jmtli•·a., cllimic;t medica inol'ganicrt c cl!lmieu. org-anictt c IJiologiett ;
:2" Botanien o zuologitL medicas, plttU'JtlllcitL
e arte dt• Jlll'lnula.t•;
3" Anatomia. do~criptiva., lti:;tologin, anato·
lllÍiL ciJ'llJ'g'ictL o compn.l'udtl ;

4" Anatomitt pn.thologica, 1mcteriolog:iu, patholog:in geral e histol'ia dtt medicina :
5" Physiologi:t e clinictL propedeutic:t ;
o" Mttteria medictL e tlwmpeutico., lJyg-iene
e mesologi:t ;
7" P:ttholog-ia cirurg-ià:l, opemr,,õcs e upplLrelhos. clinictl cirurgica. (1" cacleirtL) ;
8·' Medicina legal, cltimicu ttmtlytictL e toxicologicn. ;
·
O• Pat!Jologitt medica, clinicu medictL (1" cadeira);
·
I 0" ObstetJ•icitL e clinictL ohstetrictL, gynecologi:t e clinil'tt gynccologictl;
I!" ClínictL das vüts urinarias, clinictL cirurgicn. (2·1 cadejra) ;
12• Clínica pcdiatrica, ÕlinictL medic:t (2" cadeira) ;
13" Clínica oph tnlmologica ;
1-1", clinica rler·nltLtoJogic:t c syphiligmpllictt ;
·
15", clinicu psychiatrica e de molestias nervosas.
Art. G. o Cada um. dos cursos de tLna tom ia
descriptivu. e pliysiolog'itt sc'rit cstud~rlo ~m
dous annos, cttbendo o ensino tl:t pr1meH·a
]XJrte no substituto e o dtt segunda ao catlletlr·utico.
Pttra.grapho unico. As faculdades deverão
consignai', em ~eus programmas de ensino, o
meio pratico de Jll'oporciormr aos ttlumn~s
instrucção completa nesstLS disciplinas, c CX!·
gil' provas de que fomm c:tbnlmente estudadtts.
Art. i." O cargo de chelil dos trabalhos
anatomicos 1lca sepamllO do de director do
museo e stms l'uncções confiadas aos prepl\·
mtlol'cs de mmtomitt t!escl'i pti m.
P:wagmpho unico. Esses prep:tradores dirig-it·ü.o os tüumnos, poe turmas, cm que os ·
trabalhos metltorliC11lll011te distrilmido.s tLttin·
j:tm o m:tximo proveito, conl'orme as ínstruc<;ões tio rcspecti vo Ctttlwllratico.
Art. 8. o Quando se realisc tt hypothcse de
que cogit:t o M't. :.?G3 dos esttttutos vigentes,
tl:t supprcssão por vttgtt da cn.rleii'tt de p;ttlto·
logitl geral o Jlistoritt rla mctlichm, sol'ti ín·
cnmbitlo o ensino dest11 ultima disciplintt ao
;;u!Jstituto de pllysiologi:t o clinictt propedcu·
tictt.
Art. O." H;wer:'L, como nns rlcnmis clinic:ts,
um assistente e dons internos pttm o scrYiço
(l:t clinicrt g-~·necologic:t o o mesmo p:t!'l\ o da
clínica do vias m•imn'i<LS.
Al't. 10. O ensino de cad:t dinica, goml ou
e~twcitll, compreltond~J·ú. ~· re~pecti m P?licliniua, n. qna! constm·u, na o ~" r! o scrYJÇO tle
consultas do rLmlJllltttoJ•io, como tttmbem de
visitas ,romiciJiu,J'ÍtLs lui1.as pot' internos o
nlnmno., mnis atlin.ntallos, ~olJ rt tllJ·ocçlío o
iustrucr;,ics tio ctLt.ltcdt·atiuo o sou assist.cntc.
Al'l, 11. A 11omen•,•iio ou exonvi'it.<,'iiu do.~ assistentes do c!iuictt seriio Jeitus 110r propostn
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dos re~pectivos lentes c ttpprovação da. con-j
2" serie
greg·açao .
Art. 12. ,~os deveres dos ass!stentes de Anatomia, descriptiva (a 2n pn,rte), hystolo<liimcn, prescr1ptos nos est:ttutos YJgcntcs, nc- g-iu.. chimica orgu.nico. e bioJon·iu. physiolo,.ia.
0
crescentar-se-hlio os seguintes:
(u. Jn parte);·
o '
a) os assistentes, auxiliados pelos internos,
, terão a seu cargo os seguintes livros: !•, um
3·' scrie
livro de as,;entamcnto das entradas e sa.hidas
U.os doentes, no qual se lançtwão os sons no- Physiologia. (tt 2" pa.rte), a.no.tomia. e physio· ·
mes, dat:1s de entrado., enf'eJ'ffittl'itts e leitos Iog'itt p[tthologicus, pu.thologio, geral;
que occ~1pcm, mtturalidttde, sexo, idade e estado, protlssão, residencia, historitt succinta
do.s molestias [lllteriores e da actual, sun,s
cn,usas certas ou presumi veis, symptomus, Ann,tomil1 medico-cirurgicn, e compo.ralla,
epOC!l. da invasão, mttrcha e desenvolvimento, pD.thoJogia cirurgica, pat!JoJogia medica;
registmndo-se com exactidão e dn,reztt as notu.s ma.is intercssa.ntes da historia. clinica., c os
5" seria
methodos e a.gcntes thern,peuticos emp1•egn,dos
e, finalmente, inscrevendo-se o dia d11 alttt ou
de obito, regist,mdos ne~se cn,so os resultn,dos liiaterirt medictt c tltern,peutictt tlteoricr~ e
da autopsja ; 2', um livro p::tm registro dos experimental, opara~ües e apparelhos, bactemappo.s das ohservaç:ües metereologicas, feitt~s riologia;
diaria.mente pelo prepn.mdor de physictt e
remettirbs aos professores de clinica..
6" serie
b) no fim de ct~rla anno, os assistentes cxt.m!Jirúo dos livros os esclttrecimentos i~1PO!'·
tn,ntes que U.elles constarem. em rela~ao ns
ca.usus, natmeza dt1S molestms, c metl10dos
de trt~in,mentos.lbrml1ndo um transumpto esta,tistico fiel, exn,cto, e o mais completo passivei,
acompn,n!Jado com as. medin,s metereolo.gic~ts
respectivo.s, e conclumdo por lllllit aprecmçao
succinta c cln,m dos lllctos colligidos e lle sun,s
deducçües geraes, que constituam indicaç:ües
uteis pa.ra. tt therapeutictt e tt hygiene.
Art. 13. Proximo ao hospital onde sa faça,
o estudo das clinicn,s geraes estttriL o instituto
ann,tomo-pn,thologico pn,ra as ttutopsias clini·
·cas,e no mesmo ou em outro editlcio o instituto
medico-Jen·aJ onde Jitr-se-hão, pn,ra ensino tht
respectiv~ càcleim, autopsias policiaes e jmlicia.rias.
Pa.rn,gmpho unico. Esta instituto possuirit
npparell10s frigorificos, depositas ou ~!vetos e
cama.m en vidr:1çtuln,, paJ•tt conservuçao c exposição de cadn,veres, segundo o sistema quo
cada. 1\1-culdade julgar mttis conveniente.
Art. 14. Serão exigidos como prepara.torios dos ha.bilitan(los n,os cursos de odontolo·
~·itt e de obstetrícia, como jti o são aos de me<licina o de pharmaciu, os exttmes de elementos da physica., climiett e historia mttura!.
Art. 15: A seriaçúo d:ts nmterins pn,m . os
()Xa.mes dos alumnos do curso medico sertt a
seguinte:

..

Hyn·iene c mesoJon·ht
p!Ja.rm·wia e n,rte de
0
for1n~lar mellicimt le•:·aJ 'rlist~rin, da.' medicin·c
'
o
'
'·
7" seria

•r

i" pttrte: Clinicn, mellica., eirurg-ica. c obstetrica;
2" parte: Defesa, de the8es.
Art. 10. A insc!'ipção pa.ra. ma.tricula. dos
a!um nos, ttberttL tt 15 de março encerrar-se-lia.
tt 15 de ttbril, sa.Ivo impedimento de forç•l1
maior comprovado pelo matriculando a.té 1 de
maio.
§ I.'' A frequencin, dos Iu!Jora.torios será permittidtt tt qmtlquer pessott que se inscreva.
1mra. nelles 1ltzer estudos praticas.
§ 2." O n,Jumno matriculado que no acto da
inscripqão para exa.me a.presentar a.ttestado tle
Jí·eq uencia de labomtorio e aproveita.mento,
pttssudo pelo proli~ssor da cttdeira., llo accordo
com n,s nota.~ elo livro respectivo, serU. dispensatlo do exttme pratico.
§ 3." A fi•equencitt .exigida serit do t!ous ter·
ç•os. pelo menos, das lições pra.ticns .
§ 4." O alumno livre inscripto p:tra exa.me,
bem como o alumno IMtriculndo que não ob·
tiver o 11ttcstnllo de que tmttt o § 2.0, terúo de
fttZCl' O eXtllllO prtttico.
§ 5.• O alumno m11tricul11do que requm•er
exttmcs tle clinica, deveriL ttpresentar nüo só
1" serie
ttttestttdos tlo trequencitt, como cm•tificados
Pltysictt medic:t, cllimictt inorgttnica. ~edica, do~ respectivos lentes, tio lmver feito 1ms
botttnicJt e zoologitt mediCitS, mmtomm tle- elinicas especiues pelo monos tlmts observnt~~ües.
scriptim (a i" pttrte);

í

1

I
j

i
i

I

'

i

1

I

i Ii,
I

li

126

ANNAES DO SE!(ADO

i•; I

,I!''i

iI,I
:[l
''

,I'

''
Ii

Ii
i!

i:

I '.

.

I'
'

I

l

!
I
I
'

i'

I

!
i
iI

I

!.
'

r]

,,,

§ 6.• O :t!umno livre, no mesmo c:tso, poderá apresentn.r :ttl estado~ de proflssionaes,
dircctot·es de serviço,; clínicos lwspit111twes
geraes c certitlcndos do especialist:ts de reconlwcid;t comJJetencitt, , :1 juizo cltt congregação.
Art. 17. O ,íulgamrnto dos exames decadtt
serie ser:i. feito por m:1terins.
Art. 18. A nota de dislincç<i:J, em exames
de thescs, só poderit ~cr conlerida peltt congregaçno, sob pl'oposta da commissii.o ex:tminadora leita por escl'ipto c motivadamente.
Art. 19. C:tda n1es11 ou commissilo examinadora dcJ theses sorti. constituída pot• tt'es
catheclru,tic''' e dous substitutos, eleitos pelu,
congregação.
Ar·t 20. Niío poderú ser inferior a quatro
mezcs o pr:tzo marcado pel;ts commiss1ies
examimuloras, de nccordo com o :wt. 75 dos
estatuto> vigente', pi1rtt que ao alumno
Npr·ovado s~j:t permittido prest:tt• novo
exame.
Art. 21 . A or·dcm d:1s provas nos concursos
para o 11\;tgistcrio, l'Cl'tL tL seguinte:
!", prov:t escripta;
2", prova, de deles:1 de theses;
3•, prov~t oml ;
4", prova pratica.
Art. 22. A provtt escripta serit l~it11 sobre
o mesmo ponto e no mesmo di:1 por todos os
candidatos inscl'iptos, os quaes deverão cscre·
ver dentro de qtuttro hortts.
Art. 23. No cli:1 immediato uquelle em que
tiver logm :1 pr·o1·a escript:1, será 11bet'ta tt
urn:t de que liLlla o u.r·t. 170 dos estatutos
vigentes, em presenç:1 d:t congregação e dos
ca.ndidtttos e, retimdos os trabttll!os ·escriptos
nelht contidos, J•eceberit cadtt COIH:urrente o
que lhe pertencer.
§ J.·• Acto continuo, cada um, g·uard:td<t :t
ordem da inscripç,ão pura o concurso, lerú. o
seu tt•ttbalho, tendo a seu lado, incumbido do
velar sobra a tldelidade da leitura, o concurrentc que se lhe seguir na or·dem rel'e·
rida. 0
§ 2. O ultimo inscripto lerá sob a flscalisal:.ão do primeiro e. quando só houver um
candidato, ser·á il Ieitum flsc:tlis:1drt por um
lente designado poJo director.
§ 3." Finda. tt leitura, tirar-se-]la pr.Jn, secretaria, com a maiur brevid~tde, copia dos
tmbalhos, sendo :t exactidão da mesm:1 veri·
ficada, pelo director· e p:;los candidtttos, e então impressll em numero de exemplares sul~
flcionte pam serem distribuídos pdos lentes
antes da vespera do Julgamento.
Art. 24. Qna!l(lo 1tpenas houver um cantlidato inscripto p:1ra concurso, serit n,1•guido
em tliese por umrt commissilo ele tres lentes,
pela ordHm da u,ntiguicl11de.
§ 1. 0 Esslt eommissíio seru eleita peltt congregi1çfio, oito clills antes, devendo ser prelo-

ridos os lentes da secç;ão a que 'pertencer a
vag11 e dttquellas que com ella tenh11111 m11ior
afflnidude.
§ 2.• Si algum dos eleitos niio poder comp:tt·ecel' no dia cht arguição, o director
design:trá outro que o su~8titua.
Al't. 25, Qtmndo os cttndidt1tos inscriptos 1b·
rem dous srwceder-se-llão as duas arguiç,,es no
mesmo di11.
Ar·t. 25. Qrmndo oscn.ntlid:1tos Jbrem trcs ou
mais. as delesas das theses teriio log<tl' em clia.~
successi vos, guardada :1 ordem da insct•ipção.
Art. 27. Quando os candidatos 1'úrem cinco ou
m'1is, será cada mn, no di,, em que lhe tocar
a defesa,:trgu ido súmente pelos t1·es que se lhe
seguirem na ordem dtt inseripçilo.
Parag·t·aplio unico. Pam completar-se o numero de tr·es 11rguentcs pam os tres ult,mos
conourrent~s inscriptos, seriio clmmados o primeiro, os dons primeiros,ou o.> tr·es pr·imeiros
da lista de insct•ipçiio.
Art. 2~; Cacla :1rguiç,ão durará meitt hora,
dumnte a qwtl o defendente não podorá inJerrompet• a argumentaç,ão, mas tomat·á .~nas,
notas. sendo-lhe em seguidi11\wultadi1 outra
meia bom para a de1ilstt.
Para,~·mpho tmico. Ao nrguente potler:i sor
:1inda concetlido um quarto de ho.ra e ap de11\mdente i;tnal tempo, si o pedirem, para
replica e trepilca.
Art. 29. As pruvas oral e pratica far-sehüo em dou· ou m:tis, dias, quando os ci1nJid:Ltos inscriptos Jbrem q u11tro ou mais.
Paragraplio unico. Os pontos para as provas Ol'i1l e pratica serão os mesmos p:tr:t os
concurrentes que as laçam no mesmo clirt,
deve111lo ser um sú o doente soLre q u" verse
em um eli11 :1 pr;)va clinic11.
·
Art. 30. E' facultativo aos lentes d:1s ca-,
deiras sobre que vers:1rem as pruvtts oral.e
pr:1ti~a. a arguiç,ilo elos c:tndid:Hos logo ' 111 sehui da is mesmas provas. niio excedendo de
mei:L hora o tempo de arguiçiio.
Paragmpho unic~. E' dispensada a arguiciTo dtt prom escJ•ipta ele que trattt o ar•t. 180
dos est11tutos vigentes.
Art. 31. Nilo podcll'il tomar parte na votaçiio final do concurso, podentlo porém
tomiL!-:t em qualq uet' 1leli beraç;ão que pt·eeeda ess:L votação, o lente que não tenha
comparecido ás provas de theses, oml c pra•
tica.
Art. 32, N:t ses~ão annual de 11bertur:1 dos
trttbalhos il:1s Jltcald:tdes, ser·:i feita a eleiçiío
do lente incumbido clc elab01·ar a memor•ia
hi>tor·icu. tias occut·rencitts escol11res daquelle
rtnno e marcha e neuessitllules tio rcspucti vo
ensino.
Paragrnpho unico A n.pprovaçüo ou as
emend1ts ela congt•egaçiío iL memoria ltistm•ica
do unno findo,se entendem tíio sómente qtmn-
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to ú. vemcidude dos factos Jlistoriar.Jos, corren·
·do as apreciações doutrinarias, scientiflcas ou
dídactiCI1S que fbrem feitas,soiJ a rosponsabilí·
dade do historiador.
Art. 33. De dons em dous annos, na pri·
meira sessiio d11 congregação do mez de
novembro, elegerit esta, por escrutínio secreto
e maioria. relati v11, tres de seus cathedraticos
p11ra. os cargos rlo director e vice-director no
biennio seguinte.
§ !.• Cada. professor votllrtt em listtt de
dous nomes.
§ 2." Caso dê-se 1111 vota.ç•ão obtida por dous
ou mais nomes um empate que impossibilite
a. forma.çii.o de lista. tríplice, correrú. novo escrutínio entre aquelles nomes,
At·t. 34. O governo escolhera. na. lista. tríplice que cadrt faculdade lhe enviar, os res·
pectivos directores e vic~-directores.
§ i. o A posse desses funccionarios terillogar
na congregação de 15 de março.
§ 2.• Nas fiLltas ou impeclimentos do vicedírector servirão os ca.thedraticos por ordem
de antiguidade.
§ 3." O director e o vi ce-director poderão
ser reeleitos no fim do biennio, sómente por
uma vez; podendo, porem, sel-o mais vezes,
. passado o intervallo de outro ou outros biennios.
Art. 35. O dit•ector do museo de ca.d~t 1i1culdade gosaril das vantagens de que, conJbrme o a.rt. 49 dos estatutos vigentes, gosa.nJ
o secretario, sub-secretario, bibliotheca.rio e
sub--bibliothecario.
Art. 36. Serão nomeado> p2!0 director de
cadn Jiteuldade os bedeis, continuas e conser·
vadc.•res de laboratorios, sendo-o estes sob propostai'! dos respectivos lentes.
Art. 37. Pa1•a o preenchimento d11s primeiras va~(as de substituto que se derem nas
JiJ.culdai.les, serão nomeados os antigos ad,juntos que .não Jbram apoveitados para a.s
nomea.çúc.<~ de substitutos, Jeitas por occasião
da relorm~·. de 10 de janeiro de JSD!, devendo
preceder pDoposta da respectiva congregaç>ão.
Art. 38. · Revogam-se us llisposiçues em
contrario.
Sala. da.s SC\1Si:íes, 5 de agosto de 1892. -
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0 SR. PRESIDENTE-Sendo o Sr. Virgilio
Da.masio autor do projecto em discussií.o e bem
assim do substitutivo que a.calm de ser lido e
apqiado, de a.ccordo com a. 2• parte do art.l08
do regimento, va.e o pro,jt>cto, independente
de vor.a,•ão do req nerimcn to, iL cummisRiio de
i nstrucr;ão publica. ptl.ra chtr parecer. Fictt assim adiada. a discuss~o.
0 SR·. ]0 SECRETARIO decl;tra. que Se acha
ROl.Jr·e a mesa e vae a imprimir no Dim·io do
O•mfJI'ess•J, para. ser discutillo na. proxim~t ses-,
são; o seguinte
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Reclacçlio

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. • Os vencimentos e sn.lttl'ios tle todo

o pessoal dtt Imprensa Nacional e Di~trio O((iciat são a.ugmentados de mais do 40 "I" sobre
as tabella.s vigentes.
Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario .
Sala das com missões, 5 de agosto de 1892.Tavares Basto.•. -,l[anoet Bttmt·.t.- Ame rico
Lobo.
·

Esgotadas a.s ma terias da. ordem dia., o Sr.
presidente designa para. a. do dia. 6:
Discussão unicn. da. redacç5.o do prqjecto do
Senado n. 31, ·de 1892, eleva.ndo de mais 40 ""
os vencimentos dos actua.es empregados do
tod11s as classes da Imprensa. Nacional e Dim·io
O(ficiat;

Votação em 2• discussão da. proposição da
Ca.nmra. dos Deputados n. 29, de 1892, fixando
as fbrça.s de terra. plLra o exe1·cicio de l 893;
Discussiío unica da emenda da Gamara. dos
Deputados a.o projecto do Senudo,n. S,de 1891,
creando uma escOla. de machinist11s no e,tado
do Pttrú. ;
2" discussão do projecto do Senado, n. 17,
Virgitio. DILma.iio.
de 1891 creando uma alfandega. em Sant11
E' apoiada e nosta. conjunctamente em dis- Anna do Livra.meoto e providenciando para.
cussão a parte rela.tim ao artigo em debate. evitar contrabando no estado do Rio Grande
do Sul.
Vem íL mes11 e é lido o seguinte
Levanto.-se lL ses~ão its 2 I /2 horas da
REQUJllUMENTO
t11rde.
Requeiro que o projecto em discussão volte
ú. commissão de instrucção puiJ!ica., com o
substitutivo ora. por mim otrorecülo, afim do
quo sobro o mesmo formule pa1·ecer.
Sala das sessões, 5 de agosto de 1892. Virgitio D1m1asio.
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sess~~

em 6 de agosto de 1892

seprtt·udo e constituiL• por• si sú resolução
não dependente de Sttncç<io a. ememlttdaquella
ctwmm reln.tivn. ii n.pprovaç·iio dos ttetos do
Prcsirlencia do 81·. P1·udcnto de Jl[o?·acs
gover·no, constn.ntes tlos decretos de 10 e 12 do
( Dice-prcsidentc)
ttbri.l ; e outrosim que 1m mesmtt da.trt foram
remr,ttidos it saucç•ão pr·esidencial os auto.B U:\DI Alt r~·>- Chnmndn.-Laltll!'a rJ n. nct:t-Adin monto gmpilos do decreto relativo à amnistia, e no
c!n. vnLnl,~ii.n-Expgnn·::-n·l~-lltu•ocot•-Discut•so <ln St•. mesmo tempo Jbi . enviad11 ao Poder ExecuSalilnnhn. )!nrinho-OJWg:'lr /lo !ll.\-\'ntnr;:lo <ln I'O·
tlncf:ii.l) no pt·ojoctrl n. :Jl-YQt.nr;ii.o Ja ttt•opnsiçiio tivo pn.m tl1zer publicar na iürma. rio n. I o do
n. ~J-Obsot'\'ltt;lios do :;:t', Cunhn. .runiu1'-Discus~fi.o a.rt. 48 da. Constituição dtt llepulJlictt, n. resodn pt•opn:·w:ii.n n, 8-Discur~ns tlos Srs. l{.nwiro Bat'· lu~iLo do Co'ngresso Naciomtl a.ppromndo os
ce!los, l·to:;;:t .Tunior, Amot•ico Lobo e Uhn.Jdin1l do
AmuraJ-!)b:-;nt',\'nQiios do Sr. pl'esirlente-Vo~·t':ii.n- actos do g•werno.-Inteirado.
2:l diSCII~"iin d11 projecto 11, 'ii-DiscUt'SOS llOHSt•s. H.n.Do mesmo I o secreta.rio, de igurtl da.ttt,
miro 13n~·col!o:o; o'J Au orit!o Loho-J{.cqnorimcmtos-Votu<;.ão 1\m; 1'C(l\\ct'tlllf!nt''Jo1.-Jt•doat do Jit\ 11nrn. S do communicrtndo que 1'oi devolvido itquella CJ1·
cu1•rento.
mura, devidnmente S<tnccionado, um dos n.titograplios do decreto do Congresso Nacional,
Ao meio din. comp!trecem 33 Srs.' senadores. que tütem o art. :Jo tlt1 lei n. 35 de 2G de
·
·a saber: Prudente dr. Moraes, João Pedro, Gil janciL·o de 1892-Inteirudo.
Goul:trt. Antonio Bacna. Thoml1Z Cruz, Souza Requerimento do monsenhor Fmncisco
·Coe!li o, Francisco Machado, Joal'juim Sarmento, l\IJLrtins do l\Iontc, vi~-rttt•io collrtdo d11 p<1rochia
Nina Rilleiro, Manoel Barata, Cunha Junior. de S. Baptistt1 da Lugutt, desta capital, peJosé Bernardo, Oliveim Ga.lvão, Firmino da dindo,peln,s razi:íe.> CJUe alleg·a. qne lhe seja
· Silveira, Messias de Gusmiio, Tu.vJLres Bastos, restitui da a quantia. de 7:0348500 de díreitos
Rosa Junior·, Coelho c Campos, Virgílio Dtt· que pagou pelos volumes contendo um orgão,
masio, Domingos Vicente, Monteiro de Barros, Yillllo de ~ioncilester. no vapor Lct P!ata pam
Bmz Carneiro, Aristic!es Lobo, Sd.Idunlm M:1· JL matr·iz da reteridt1 paroctlia, e l1am assim
rinho, Americo Lobo, Campos Salles, Rang·el CJUe seja. ttuto!'isado despacho livre de direitos
Pestttna, Jottquim de Souza, Silva C:tnetlo, pam 5 11ltt1res e t'especti vos pertences, procePn.ranhos, Ubaldino do Amaral,Esteyes .Junior dentes de Munich.c consig·nados à mesma ma·
triz-A' commissüo de finanças,
e Ramiro B:wcellos.
Requer-imento llo bedel c inspectores de
Abre-se t1 sess:Io.
nlumnos
do Gymmtsio Nacional, pedindo au·
E' lida, posta em discussão e sem delJatc a.p·
g-mcnto
de
seus vencimentos -A' commissão
provatlt1 n. acta d11 sessão anterior.
tle ftnanr,,tts.
Comparecem durante 11 sessrr.o os Srg. GoIlequcrimento tlos empreg-ados da secretar.'ía
.mensor·o, Cruz, Elyseu Martins, Laper e Ge·
dtt
Inspectoria Geml de Hyg·ieüe, pedindo que
11eroso :Marques.
os seus Yencimentos sejum elevados na ·proDeixam de comparecer por motivo justo os porr;ão tle 40 °/u-A' commissüo de ftmvaças.
Srs. Catunda, Amaro Crtvnlcanti, Almeida
30 autilenticns da elei~,ão senatorial a o:tue se
Barreto, .Jo1ío Neim, E. \VttnclenkoUl, Aqui·
li no do Amaral, ,Joaquim Murtinlto e Pinheiro procedeu no estado do Cettr:"t na 3" SCQ\·1ío do
·\.ssu· nas 1" e 2" do Sobral· ·nas I"
Guedes ; e sem causa participadt1 os Srs. The· Al't1cntv
11 ~ 3·' ê 4; de Pu.rong-ttbn.; nas 1". :31\. :~:'e 51' tlà
2
ocloreto Souto, .Joaquim Felicio. S11ntos An·
·dratle, Raulino Horn, Luiz Delfino, Pinheiro C<~sctwel; lll12" do:~" <listricto rle Cn11.indé; 1111
4" tle Pacot)'; na O• do Baturite; na~ 1", 3·' e 5"
Mtwhado c Julio Ft·ota.
do I" distl'icto da Redcmpção; nn:, 4• e 511 do
O Sn I" SECREl'ARJO dti conh1 do seguinte
I" distl'icto tllt Fartt1leza; nas 2·• e '1" do 2'dis·
tricto d11 Fortaleztt; nas I "• 2", :}• e 4" de Pa·
c:1tulJ!t; n:1s ~ecções unicas de C11io Pr;ado e
EXPEDIENTE
Tmhit'Y (Mttndt1hú); mts 2", 3' e 4" secçlíos de
Coité; na. :3• de S. Frn.ncisco; no.s I", 2". :3", 4"
Officios :
e 5" de Qnixadii; 29 authenticu~· dn eleição se·
Do 1" secrottn•io Lln. Cn.mam Llos Deputados, ntttorialtt qnc se procetlcu no estt1do da Btthil1
·cl!ttatlo de 5 do corrente, communicn.ndo, nas I" e 2" secç•ües do C:tJnpo Lttrgo; nas 2" e
cm resposta ao offlcio de :3 deRt.c mez, que de- 3' de S. Filippe. nas 1" e 2" do Monte Alegre;
volveu o a.utographo tlo pr·ojecto concedendo nas I", 2·•, :3·• e 4" do Chique-Chique; na.s 2" o
n.mnistitt aos detidos e dcstermdos por forç·a do e 5" de Ag·un. Quente; nu.s :l" e -1" de Monte
.decreto Llc 12 de n.bt•il c bem assim JLS emendas Aleg-re; llt1S I"• 2", :~". 4". 5", 7·' e 8" do Maca·
dn.qnelln. cn.nmrn. uo mesmo pro,jccto, I'JIIO, em hubas; n11s i", 2". :l", 4" o 5" de Brotn.s; mt I"
sess~o do mesmo dia, lbi n.pprovadn a indi· I! o Io tlistr·icto de S11nttt lUta do Rio Preto
cnçtio oJJ'ereeidtt pelo Senado pum o tlm do ser (Formosi1.); m1 sec:;fíes UJÜctts do 2" clistJ·icto tlo
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Sn,nta Rita do Rio Preto e nn, de Paramirim
(Agua Quente); e hem as~im uma authentica
dn, elei~üo sen!Ltoratl a. qw• 'e procedeu no estado de Minn,s Gemrs 1)11 1" secção do Rio d11s
Velhas.-A' cummissiio de constituições e poderes.
0 SR. 3" SECRETARIO (servindo de 2') le e
vae a imprimir p:tr:t entrar 011 ordem dos tm
balhos o seguinte
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porque v:te Jlllizmentc entrar em uma
plmse reguhn·. (1lpoiarlos,)
·
Deste Jogar c nesta occasiii.o fa~o um appello
ao I?n.triotismo de todos aqw•lles que teem
sofi'rlrlo, p:t.m. que se esf[ucr;am do· passado, e,
como bmz1!C1ros, venham auxiliar-nos na.
gmnde causa. em que estamo> en]p;,nlmdos.
l1e•n),

(Apoiada.<.)

O Sn. ~~1'0NIO BAgNA-E' prec'Ro consolidar a pohtJCa. de p11z e concordia. (1lpniwlos.)
0 Sit. SM,DANIIA MARI:-1110-A [lhase exce' PARECER N. 135-]8[)2
pcional passou; resta-nos unicamente trn,lJallmr pdtt p:ttria, e creio que me~mo aquelles
Rcrlacçao llo P''•:iecttJ n. 10 da .1802 pnm a S, que ate hoje Jbi·am perseguidos tel'ii.o basdiscussr.1o, de cccm~,o Cfl1ll o ·rencirlo cm 2.a t:tnte p:ttl'iotismo pam nlío virrom levant.'lr
questi,es que perturbem a lmrmouia cm que
Art. I." E' per mi ttitla. a li vr·e entrada no ter- de ot•:t twante devemos viver.
ritpl'io da. RépuiJ!ictt a. cmig'l'l1ntes do naciona- 0 SR. CAMPOS SALr,gs E OUl'ROS SRs. SENA·
!idade chineza ejttponeza.. mrntanto que, nlío DOREs-Muito bem.
·
sendo indigentes e mendig·o<, piratas c nem o SR. SALDANHA l'vfARINno-Que 'todo 0
.sujeitos á ncçlío crimimi[ em seus paizes, se- Bra.zll se compenetre de que entr·arnos n:t verjam validos e np1os pam tl':tbttlhos t!c qual- dat!eim sendtt politica ropul,licana, a qual coquer industria.
·
mer;:t a;::or11.
Art. 2." O governo fica autorisatlo:
Nlío hn. mai~ ncces~idnde de medidas de
I", tt promov,·r 11 execuç~o do tratado ceie- ex~ep~·iio; ~odos. ?~ d!l'~itos ~?am_ r ·stt1heleci;
brado com a China cm !'>de de setembro tle tlo, e t~dos os cln.erto, wspeit.ulos pelo Poder.
ISSO·
ExeC)ltrvo. )•lpo:wlos ge1'aes.) .
2.,; n. cclclmu• tmtado de comm01~cio, paz c , ~ 01 t:tt;•a ~.~to ~~;em~ .levai~t~· c somonte
amizade com 0 Japlío;
.
p.u ~ c~.tr,.p~r,l.ben, .1 ~~~~~:~ patn1,' !;or.q~w vae
3", a estabelecer a.gentes thplomaticosc eon- en:r,Lt aoo~,t cm .~un ~~'"rn:~n _I-Coui.1I, o essulares nesses paiz s, afim de IIUtntet· com pe;o .~uc n,IO hn:J•: bra~1l?uo ,l[. um ~ue de
elles boas reltwões e esprcialmentc cncarr·cg·a-/ bo,,, lu pr~~encht tmnstoru.w um~ cpoea que
dos esses ou outr·os ag.•ntcs fiscttes de 1lsct1li- repu lo no\ •1 0 que, estou cerLo, h.t de permasar, de modo efHc:tz :1 el'itn.r o,busos, a imi- nece::· . . ,1...
crração que desses p:1izes se diri-'il'
pam o (Apo.wclos !1" ""·'• llwito liem; o orador J
0
Brn,zil.
compi':•i1C11tadv.)
Art. 3." Revogam-se 11~ disposições em conORDEM DO DIA
tmrio.
Sala das sessões, 5 tb agosto de 1802. Ramiro BuJ•calios.- SJ./d n''" Uw·i11ho.- U.
Entrtt em discussão unic:t, e esem debate
do ,['IJI.a?'tt!.-J. L. Coe'ho c Cumpos,-llangc.: approvndn, t1redacçilo. do projr<cto n. 31, de
Pestana.- . !"'"''" C vai•.'•Juti. -Joaquim MttJ'- 1802, elevando o~ voncrment.os do< emp1•egndos
tinha.- Do,ni,,yus Yicent" - Vi,·giJio ])ama- dt1 Imprenst1 Nactomtl e do ]),ado Of/lc w:.
sio.
I O Sr. pr·esident~ n.nnnncin n vot.a~[o, em
·
2" discussão, dtl proposklír' d:1 Camn,r·a elos DeO Sr. Saldanha j)farinho-Sr. . putndos n. 20, d~ !802, fi.x:tlUlo as Jbrr;:ts de
presidente, Vl'nho nnicamente cumprir um 1 terra pt1l'tt o cxerctcro tle 1~03.
.
dever de conscieneit1.
O Slt. CUNII.\ .TuNmo (p••ln m•drJw)- Sei,
Os actos que :tc:n.bo.m ele ser publicados por Sr. presitlente, que neste mornenr.o n.peparte do Podei' Exccut.ivo, a pre.,tczt1 com que m•~ tmtt1·Se do encaminhar :t vo1a('i\o. Mas,
Jbmm htnçudos ti. publicid:ulo, o tornam cadtl como o nobre senador pelo Rio Gt•aiHiu rio Sul
vez mais credo!' da esr.im:1 que se votam to- manifestou o clcsejo de que 11 commissiio de
dos os brazileirosqnnse prezam.
marinl111 e guerm se incor·pot·assc ú. de fhmnOs actos que acttbli.mos ti:~ ver publicados, ~·a.s p:wll c<tutlar :t proposi~•iio d:1 Camal'f1, eu,
n, prestezll m1 t•(•spocti\'u, pr·omulgtt~•üo e tudo como membro da commisslío do M rinlw. e
em1itvor do nossos comp:111!teit·os, cu,i:t sorte guerr•a, venho ~J~clamr que esttl commisslío
aco.ba Lle ser completamememellwmd:1; tutlo, arceita tt Jll'oposu,•ao como so ach:t
emftm, obriga-me a vrr tlrste Jogar declamr Procede ·SO ii votaçüo c silo succo~si vn.mento
quo dou parauens ao Brazil (apoiados, nwUo t1pprovmlos os twts. l"tt 9" thtpt•oposi~·iio, bem
I
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como a emenda, da, commissiío rle marinha. o
guorm ao art. ,to. ·
E' a pt·oposiçito assim emendntla, adoptada
pam passtll' it ;}• discussão.
Segue-se em discussão unictt n. emenda tht
Camarn. dos Deputac!os ao projecto do Senado
n. 8, de 1891, que crea um11 escola de macltinistas no es~ado do Pará.

Pernambuco, nunClt foi discutitlo no Senado :c
é preciso que isto passe por tres discussões,.
que sig·11 todo o processo que se a.pplica aos·
projectos que veem da. Cl1llllt!'fl· Coustt identictt não salliu absolutamente do Senado; esta
mateT'ia e completamente nov11, nilo e uma
emend;t ao projecto, porque: em que emenda
o projecto?
Em cousa alguma; parecendo ao oratlor até·
que o Senatlo deY itt litzer desta emenda um
projecto em separado, pa.ra so1frct• as tt•es dis·
cussões, eu ser approvado, ou ser' emendado,
correr. em/lm, os destinos de todos os outrospt•ojectos.
Pede, pois, ao Sr. presidente que o instrua
si o Senado deye aceitar isto como uma
emenda ou como uú1 projecto novo, porque
não !ta aindtt llrecetlente estab~lecido ; o Senado pt•ecistt esütbelecel-o, e, si ficar o precedente estn.belecido tal qual Yeio da ' amara,
chtqui 11 uns dias não .se tet'ÍI mais possíbili··
dade de manter o regimento int0rno, porque,
em pro.iectos sobre qualquer ·.t~sumpto determinado se encartarão na Cama!'a, oomo·
emendas ou projectos sobre assumpto de natureztt completamente clivm•sa, os que deixamm completamente de col•rer os tramites·
est"belecidos pcltt lei.

O Sr. Ran1i1•o Barcello~ tem
escrupulos cm dar o seu voto tt respeito tlesta
matet•itt ltntes de onvir a opiniito do St·. presidente sobre unut disposi~oão regimental, que
lhe Jlü.rece ttpplietwcl ao caso.
O projecto qne foi daqui do S~narlo para a
Camara dos Deputados tmtaYa stmplesmente
tle ct•ear uma escola de mttcltinistas no estatlo
do Pará; Yolttt lit da Cmnar:.t o projecto com
umtt emenda. que lhe parece não ~et• admis·
siYel pelo regi menta do Senado.
Diz o art. 11-l do regimento que não podem
ser apreS3JJta,!tts em projectos !le interesse lo·
cal ou indiYiduttl emendas que tiverem eri'eito gemi, ou comprehenderem pcsso:1 di·
vers[L.
Si aqui não é mna pessoa, e estado diYerso,
e mttteritt n.p}JliCtWeltl outr:1 11m•tc. ·
O Stt. A~mtuco Lono-0 regimento não diz
interesse priYado.
O :S1·· Rosa Junio1•- Sr. presi·
O Sa. RAmno BARCEr.r.os prosegnindo, dente, prestando a devidtt atten~,ão it exposição·
isto u, o t1 irei to privado de um estado. Aflmtl 1i:lita 11elo meu llonrttdo collega, senador pelo·
de conttts tr•ttttt·se de nm interesse privado do Rio Gmnde elo Sul. venho, como membro da
Pa:rit; mas volta o projecto com um;1, emem)a: conuni~siLO de nmrinhtt e g-uerra, dar ao Se-·
«Crie-se ig-tmlmcnte umtt escoht tle macilillls- nado um;t sn.tislhção do procedimento que ella
tas em Pernambuco .•. »
teve emittmtlo seu parecer, no qw1! deixou de
fazer
consideraQões a respeito tl11 ttcceitaçüo ou·
O SR. A)IER!CO Lono-1\Ias isso ó interesse
não
twceitttção
da emenda Yinda, da outra casa
publico.
do pat·!amcnto.
·
0 Sa, RA~IIRO BARCBT,LOS ach 1, nestas con·
A commissão, a quem Jbi presente o projecto·
tliç,ües, necesstwitt 1una decislio do Sr. pre- do Senado com a emenda ap,ll·ontda pela Casitlente, visto rtne nlio esti1 previsto o caso, mum do Srs. Deputados, não reluctou em dar
isto e, como se Lluvo intet•pretar o art. 114: o seu parecer tal qua.l se acha contitlo no que
si elle relbre-se tt ememlas que forem pro- tem o n. 13:3, por isso que não em a compriamcnto :qwcsontadas no Senado, ou si se missão competente par•a veriflcttl' se csttwa ou·
reler·e 11 quaesquer emetHlas que Jbr·emapt·c· não nas eontliçües de ser acceíttt a. emenda,
sentadas aos projectos, ainda que Yintlt\S da porquanto, em visttt dtt disposi~'ilo contida no·
Canutra.
nosso regimento,at·t .114, a commissilo acluwa
Rettlmcnte isto. em log-ar de sei' um pl'O- que súmente o Senado teria competencitt par11
,jecto, silo Llous llt•ojectos, são tltms ct•e;tçiies o julgamento.
de escoln ..
O Sen:ttlo nflo cog-itou absoluttunente no seu 0 Sn. RAMIRO BARCE!.LOS- Mas eu 11ÜO·
projecto de crca~ão de escolrt de !lmohinistas t\ccusei a commissüo.
cm Pernambuco, Yotou :1 ct•ea,)ao de escoltt O StL RosA JuNIOR - Perdão ; permitta
tle muchinist~ts no P:wlt, c ;~got•n vem tltt Ctl· V. Ex. rJue eu, como mcrnbl·o tht commissüo,
mtu•tt o Jl!'O.iecto ct•ettntlo uma ontra escola demonstre o. Jhcilitlatle que tiYcmos de subde machinistns.
mettcr o projceto .tltl como Yeio, dando-lhe o
O Senado esti1, porl.ltnto, com um noYo pro- nosso assentimento.
jecto. Pttrcco ~o 9l'nüor rtu~ o fjtwse relere it ERtando contida no nosso ro~"imcnto, art.114'
oscollt do Para nno tem mats quu sm• votado, que diz que ni\o pútlcm HCl' tÍÍJresentadas, em
t'stú. completo pn.J·a suiJi!' it sttnc~flo; mas, pro,jectos de intcrcssJ locttl c individual, omen-·
CJUttnto it crettt;ão tltt cscoltt de machinistns em du~ que tiYel•em um oJfoito gemi ou compre-
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hendcr pessott diverstt, 11 commissão, desde que
verificou que :1 Cam:wtt dos Deputados ttpre·
sentttva umtt emend:t, creando umtt escoht de
machinistas em outro ostado,nus comlir;ões em
que se crattva a do estado do Pttri1. acceitou
esttt emenda, submettendo·tt ao criterio do Senttdo, sem que relutasse por isso que a disposição elo nosso regimento niio o. vedava de tomar este alvitre, sendo que as condi~•ões preestalJelecidas pela C:tnuwtt dos Deputados partt:t
crettção de umtt escola nas condições daquelht
de que tmta a emencht em referencia ao pro·
jecto n. 106 do Senado, ütziam com que fosse logico o procedimento da commissão, pot'qtw.nto
nenhuma circumstancitt poclitt predomimw
para que Jiouvesse no seio d<t com missão um[L
certa re!uctancia. Por isto acceitou a emenda,
deixando que o Senado, por alguns de s·eus
membros, suggerisse a conveniencia ou incon·
veniencht, o direito e o não clir·eito da ncquies·
cencia lt emenda, propondo ou nilo que e! la
fosse tomada em considera~~o.
Assim, pois, nilo julg-o que pela Htcilidade
com que 11 commissíio de tn<trinha e guerra
deu seu parecer, eJlaniío tivesse previstoest<t
circumstancia; apresentou a emenda,;, consideração elo Senado, que resolvepa cm sua
alta sabecloria;

131

tiverem um elfeito geral, ou comprehender ·
pesso:t diverstt.»
Dizer que :1 creução de uma escola da ma·
chinistas e interesso loettl ou interesse individual cl não usar tle uma lingtmgem chã,
como costuma Ji:Lllar o illustmdo senador pelo
Rio Grande do Sul.
·
0 SR. RAMIRo BARCELLOS- Interesse local,
creado pelo projecto do Senado.
O SR. AMERICO Lono- Um instituto de en·sino e um interesse federal e a l'etlem~,rw não
tem limites si não nas fronteims.
Portanto, não e um interesse local e menos
e pessoal, porque, pam quem e Jeita esta
creaç,[lo ? Para pesso:t certa e cleterminada ?
Não; e em Ji.Lvor dos habitantes do Pará. que
tem sua rede fluvial, e precisam desenvolver
os elementos do seu commercio.
Ai,1da ma:s, o art. 114 conclue assim:
emendas que tiverem um efi'cito geral ou
comprehcnder pessoa diversa.
Ora, a emenda da Camm·l1ttpenas rstende 11
providencia it Pernanbuco e Pernambuco níio
e O Braz'tl,log-o, nfto é gemi o elreito.
Portanto, ainda que o pt•ojecto lbsse local, a.
emenda não teria nada com a questão levttntnclu, porque não conteri<t, como não contem,
cUeito gepn.1; apenas Be ampliou a mais
unm localidade.
.
O Sr. Am.erico Lobo-Sr. pre- Por estas razões entemlo que a emenlltt da.
sidente, os podet•es publicas süo divididos, Gamara não est;i, nos precisos termos do art. 114
ma.s devem ser co-ordenados; os dous ramos tlo nosso regimento.
do Congresso Nacional runccionam sepamda- Tmto deste ttssumpto, porque como disse,
mente, mas devem vivei' em harmonia.
clesejo flrtmw a interpretaçlio deste ttrtigo do
A questiio levantada pelo illust.re represen· reg·imento, :tttenttt tt sua m:tteria o o seu estante pelo Rio Grancle do Sul envolve uma pirita.
·
accusação ;i, Gamam dos Deputados.
O projecto est:.belece umn. escol:i de machiO SR. ·RA~mw BMtCELT.OS- Não fiz accusa· nist:ts em um estudo, a emencht da Camar11
ção algumil. it Camar<t, ella esti1 no seu direito estttbelece outra escoJu, em outro estado.
Tmta-se pois, slimente de :Wel'ig-mtr si conde fazer o que quizer.
vem e~tencler-se a providencia.
OSR.A)!ERICO tono-Mas neste caso se sepa·
rarmos do projecto a emenda, segue-se que UM Stt. SE:"(ADàR- Aprecittl'·Se n. utili1ltzemos um:t correcção :t C:tm:trtt, que não d:ule.
,iulgou que seu re~·imento tt vedavtt de esten- O SR. A)mmco Lona- E' outrtt questão;
dei' a Pernambuco uma disposiç,üo relativa ao :t utilidade estlt subentendilla. Do que se trata.
ede sttber si pude ser consicletwlo loc:tl ou
Pm·á.
Penso mesmo que a questão levantada pelo incliridtli11 um instituto de ca!'acter 1\!deml.
nobre senador nilo tem mzão de ser, porque Impugno a qualificaçilo do illustre collega,
aCamara não est:i. obrigado. pelo regimento dn. entenclo que ó um estabelecimento Jbdm·:tl e.
nossa, ou antes a interpretuç•üo do art.. 1!:1 por consequencia, não pude ser indivic1mtl ou
deve ser restrictll, porque o ttrtigo estn,beleca loctt!.
uma restricção it acção do Congresso, e neste Nestes termos, nlio procede, a questão t.leducaso a interpretação deve ser clacltt litteru1· sida do regimento do ~enado, que não obriga a
mente e não ampliativamentc.
camtu·tt. Rejeitttr a ememla da Camat•a econ·
Vou ler o que diz o art. 114 tlo nosso t•e· demnal' o seu modus '!li·oendi e condemn:u• o
gimento, porque ltaverit occasiito em que que lllz a C:tmam, e entrtwmos na anrt1yse do
,iulgue necessa!'io <tlll'Csentl\r emendas seme· modo porque elltt cumpre seu rcg·imento e
!h antes a estas. Diz o artig-o:
tonm suas decisões, e nús,Jegisladot•es devemos
.~ «N'iío potlem ser• apresentadas em pt•o,ieetos procurar u. hat•monia elos dons ramos do Poclot•
·
de interesses local ou indíviclunl emeuclas que Legislttti vo.
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O St·. Presidente- O honrado seO Sr. Ubo.Hno do Antaral diz
nadol'polo Rio Grande elo Sul o Sr•. Ramiro que, em uma das discussões do Senado sobre o
Barcellos levantou um!1 questilo de ordem !1 projecto dl1 ct•eação de uma escol!1 ele machinis·
respeito dl1 emend!1 da Camam dos Sr·s. Depu- tas no Parti, teve occasiilo de sttbmctter aos il·
tados no projecto n. 8 creando uma escola. de lustl'es autores desse projecto algumas observa·
maclli nistas no cstaclo do PariL.
çücs que,lhe parece ,nii.o ibmm de todo inuteis,
s. Ex. com i\mdamr.nto no art. 114 do re- visto que o projecto lbi modificado c a depeza
gimento do Senado entende que essa emenda a Jhzer-sc determinada em condicç•ões, tanto
ni'io pilcle acompanhar o projecto, visto csten- quanto ·modestas. Agom trata-se de um
tler· o ilPnofleio que o projecto estabcluce a :tpendice ao projecto e de um:t despez!1 de cullwor de um estado, :t um outro estado, meter permanente. Sente-se obrigado !1 incre:tn~lo uma csc.,la de machinistas no estado si,l;_i!' nas ideas que a.presentou naquclla occMmo.
de Pernambtwo.
A emenda d!1 Cam!1m dos Deputados é exO 'sr. senadortel'ia rar.ii:o em sua reclamar;ilo
tremamente
va.ga, pois que se limittt adizersi, pOl'l'en tum, se tr:ttasse de emenda oITere·
flcn.
igualmente
creada. uma escola. de máchicidn. n-1 Seriado a um projecto tamlJem do Senistas no estado de Pernambuco.
na.do. ou mesmo de iniciatim dl1 Cl1mara.
A isso se oppGe o twt. 114 do regímen to ; Dahi resultam os mesmos r2paro~. que o
mas o :wt. 114 não póde servir de nórma orador teve occn.si1io de fazer, em relação ao
its delil:era.çries da Camar·a dos Deputados, que projecto primitivo, que nii.o detet•min:wa o
morto ela ct•eaç~.o dessa escola, sua organisa·
tem o sem regimento.
ção
e especialmente :t dcspeza que se ia fazer.
Consc;:uint"mrnte, sendo !1 hypothese de
O
Senado não teve tambcm occasiii.o de saunm cme!llla, não oll'erecida no Senado c sim
cnviacl:t p:•l:t Ca.nmra elos Deputados, o que lm· quaes são as razlíes que justificam esta
nos cumpro lhzer, em visttt não só elo regi- n om creação.
Com r·elaçilo ú. escola do Parú, os seus collcmento, como das dispnsiç.ies constitucionacs,
é examinar csga emenda e approv!1l-a ou re- gas deram informaç•ües qne eonvenceram os
Srs. senadores, mas cm relação i1 escola
jeita.l-<1.
de Pernambuco nada se s:tbe. A commissão
Sendo que o regimento determina que, na üe marinh!1 e guerra acceitou-a, como todos,
rliscuss:To unica que !levem ter as emendas tht balda de inlbrmaçHies.. .
.
Camnrn, não se pôdem lltzer outras emendas,
cntr·e as qu:tes t!glll'a. :t SPparaçilo pm·a con- 0 SR. CUNHA .TUNIOR-.lustttmente.
stituir projeet.o novo, o que equivale à r.•jei~·ão,
0 SR. UBALDII\0 DO AMARAL ... de sorte que,
nos termos do regimento. .
cm primeiro lagar, o Senado precisa. Sl1ber si
·O art.. 39 ela. Constituição diz que !1S emen- lia nec~ssidude cltt cre:tQiiO dessa escola.
du.s, se rorem ncc2it:ts, ~erá o projecto enviado Si liJsse um interesse pummen to local. o
it sn.nc~·ão, eom as modiílcaçües que cllas im- orador se sentida embaraçado na tribuna,
porttl.l'om, e si não lbrem acceitas s~rão devol- visto que o estado de Pernambuco não tem
vidas it C:umwa com o projecto.
actualmente represe.nttwte nenlmm no Senado.
Nem mesmo tt Constitni.;-ão ttutorist1 o pro- Entend:t,porém, que não se tt-nta de interesse·
cedimento lembrado pelo nol,re senndor, e o local e sim do um interesse rerleral, nuo se
nosso regimento prollibe expressamente que o j ulgttndo, portanto, em 1h.!tlt de delicadeza
Senado pus,alhzer· outra cousa, s~não acceit:tr p:tm com este estado.
Port:tnto, nilo tem elementos par•ajulgar da
ou r•0jci rm· cm um·• discussão unica tt proponecessidarle
e utilidade desstt cretu;lío, em pri:;it~~ão da CttJUttra..
meiro log:tr; em segundo logar·nilo s:tbo como
Si o Senado entenclcr que esta emendtt est:i ser:\ ess:t crett,i:Lo.porque tt emcndtt nem siquer ·
mnl collormla, e>stiL no seu direito rejeita.nrlo-:t diz que ell:t ser•ti nas mesma~ concli~ões da
mas, sr.p:wal-a, para seguir os tr·amites de um outm.
pro,jccto em sc:.:.uncl~t c terceira cliscussito, nito
pucle lltze!-o, por·qne o regimento nilo o per· O Stt. Er,YSEU MArt'l'INS - N!1tumlmente
deve-se entender assim.
mitte.
Porl:tnto, :t ac~•ão do Senado limita-se a. O Sn. UHALDINO no AMAI~Ar. accrescenta que
!1 despeza. ptwa :t escol:1 do Pa.rit nilo o muito
:tcceitrtr ou ro,jeitar !1 enwnda.
Me pttr~ce pois que as obser1'ttçües do hon- g'l'n.nde, eele 15: 000$; mas, o Seu ado nilo S!1be
mrlo senador nl\n procedem no sentido de llt· qual serit tt outm e como nlio iJ uma crear;üo
pa.r:t um armo e sim uma m·ear;i'ío pot•manento,
zet·-se tt Sl,pn.r-açilo.
Jt
n~o ter outras info:·maçõcs, e obrigado a
Si o Senado quizm·, podcrit ütmbem votar u.
votm•
contt'!1 a cmencln..
~epal'ar;iio mas esttt sPpamr;ão. nos termos do
Ning-uem
mrtis pedindo a pttl!11'l'tt, cnaer-·
reg-imento constitue suppr·cssão,. que equivttle
ru-so :t tliscussüo.
a. rcjei!}!1o.
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Vota-se c e r(\jeitada a emenda.
O projecto c 11 emcnd:t vão ser devo! v idos
11 Camara dos Doputudos, com a communico.çüo do occorrido.
Seg~e::;e em 2" discussão, com o parecer dn
. commtssao de fin11nçr1s, o 11rt. I, do pr~jecto
elo Senado n. 17.d • 1891, creando uma 'ttllhn·
dega cm S[lnt'Anrm do Livramento e provi·
dencittnclo sobre o contrabando no est[lrlo do
Rio Grande do Sul.
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O SR. A)IERJco Luno-Mas o que pm·gunto
de fevereiro exigia matricula, ·
como condição pam o commet•ciante expedir
niereadorias.
0 SR. RAMIRO BAI\CEI.T.OS respontle q l\C, Si
não exigia m:ttricul::t, autorisava tt regulamentar.
Lembra ao ScnMo que está >e referindo
pnrtt c simplesmente ao Rio Grande, ú. repressiio do contrabando lit ; não está Jhllando
,obre o projecto geral de Jhcturas consulares.,
contra o qunl votu.rli.
Pot• consequencia, estas medidas estão sendo
.O Sr. l.~au1i 1·o Bt'trceUos entende que o projecto cm discussiio, cm qm1si npp!icadas ; o projecto não vem innovar
sinilo em um ponto, que e o seguinte : a ele·
sua tott1pdade, jli e lei'
vaçiio dt1 mesa de rendas de Sant'Anna do
0 SR. AMllRlCO LOBO - E' exacto, é lei Livmmen'to
n alfandega, ou o al!hndegamento
illegal.
dessa mestt de rendas, o que é difi'erente.
0 SR. RA~HRO BARC!ll.LOS diz que o Senado Acha, portanto, que. qnanto a este.ponto,
póde certificar-se tle que o decreto de Jevereiro, que é o unico sobre o que J1a neces8idade de
decreto do ~o ver no provisorio, que estabeleceu resolver-se o all\tndegtuncnto da me>11 de
o serviço de rcpressii.o do contmbmulo no rendas do Sant'Anna, cst:'1 em discmsão n11
estado elo Rio Gt·n.nde do Sul. foi altermlo em C:tnHtra um pt•ojrcto, despido destes outros
17 de outubro de 1891, o por esta alteração tulminiculos que lteompanh::tm o projecto do
fic[lrttm coilsignadns q uasi todas ns medidas s.•nado. Si o Senado resolver a,gom soure este
reguln.mentJ1!'es, qne fitzem parte do projeeto projecto, fica prejudicado todo elle, e hem
agora em dis~ussão.
·
assim o que está sendo discut,ido nn. C11mam
Não s:1be si foi illegal essa modillcaç~1o. c qu'' tl'ata apenas de uma parte do assumpto.
Parece-lhe que não, porque tt alteração pro- Ne>tns comliçi,rs, entende o or:ulor que o
duzida pelo decreto de 17 tle outubro de Senado não devo pt·ecipitar :1 J•csolw;iio desta
ISO i Jbi umn. nlt.et•a•:ão complett1mente rc~'ll· ~nestão, emqu:1nto niio tiver· a opinião d11
Iamentt1l', niio envolvia preceito legislativo, Ctt111:1rtt 11 resp"ito.
Aindt1 rcp:•til'á, pam se tornar bem· onten"
mas regn!t1mentn.va. o decreto expedido em
dillo,
que, si este pt•ojeeto, ütl como está, en·
fevereir·o pelo governo provisorio, dccmto
que era lei e que é lei cmqu[tnto não Jbr \'Oll'e, niio só aquillo de que se tr .t:t na Camara, isto é, o allitndc•g-am<m to tla mcslt de
revogado.
r:•ndas, como envolve outras nwdidus, que já
O SR. Am:ruco Lona- Mag ~t matricula niw teem necessidade de ser deCI'CtJtdos, pordo negocirtnte csl;mng"ei t•o estit no decreto do qllanto estão em pleno vigor, si o Senado
governo p1·ovisorio ?
votn.sse o projecto, tinha de votar sobre elle
O Stt. RA)!lRO BARCE!.LOS responde que essa em globo c sacl'ifloar por acaso aquelle que
medi~lu. eJ'l•g-Uh1mentt1l', UÚO e Ullllt tli~posi~'ã" tem de vir da Ct11!1:tm.
Vae ttpt•esentar um requerimt•tJto no scnde let.
ido
tio adiar-se tt di1cns>üo deste projecto,
'
O St:. AMEU!Co Lono -E' das taes quP ~e 1\tzentlo
rm·erter ú. rcspectim commi~siio, ate
ent!ai:xmn nos regulamentos.
qno venlm da Gamara o prqjecto similn.t•, que
O Sn. RAmno Ruwmr.r.os, prosegnindo, cliz li!C parece mtLis completo, visto que tmt:t só
que um processo de vcrifictw:1o cltt allitiHll'gn., dit nece•sidade actual do a.IJltndt•gn menta da
que nii.o constitue lei, é perl\)itamento regii- mo;t1 de rendas ele Sant'Anrm do Livra.mento,
lrtmentttl'.
pro,jccto sobr:~ o q11:1l :tindn. o oratlor niio tem
opiuiiio
11 mauilesütr•, reservando-se p11ra
O S!t. A~umcco LOIIO d:\. um ap:trtc.
rpmndo o mesmo projecto Jbr snl.unetticlo tt
0 Srt, Rürmo BARC~f.LOS rl'Sponrlo que consit!err. r;ão do Seu ado.
S. Ex., fttllrtmlo em g·••J•ttl da u.pplica~'llo :b
\'em a mesa ü lido, apoiado e posto cm disfllctm•rts eonsnln.res, tem mzfw, porque o decreto dr Joveroit•n não se t'••lel'it1 no paiz tudo, eussiio o seguinte
reJerin.-Re espcr:in.!mento no commercio cnlt·o "
RBQUEH.l~J gl"\'1'0
IUo Gmntlo o Estado OJ•ientitl; pt1l'llttili eqne
Joi Jeil.o. As u.It.m·n.~"io.~ do tlecr·oto do 17 d
outulwo, ú~ qna.es o orntlOl' ~e ren.:we, s~n
Rcrtuuiro que o pl'qjedo so,jn. remctticlo
aquellns que se fundam sobro o tloet•el.o tlu novamente it t•espcctiva commissiin, sendo
aditttltt 11 smt discussiio tLLÚ q uo scjtt tlceitlido
fevereiro.

esi o decreto

.,.

'

'

i
'

·.·

131

''
..
'

•

..

•I

.)

:1 .
:.I
.I

l
..

.

.'

ANNAES DO SENADO

na Canmpn. o pr<:jccto similtw sobro o nJlhnde- cipnlmente sobl'e o que diz o Sr. ministro da
gamcnto dtt mes:t de rendas do Linamcnto, Ji1~enda no seu rehttorio que tenho aqui em
Sala t!ns sc~sues, 6 de agosto de 1802- maos.
Ramiro JJco·ccl!o:,.
·
Pcç'o licença para ler o que diz 'l relatorio :i
-. •
•
. pagin~< 112; ahi o illustmdo ministro respon·
O~~ ·-"'-mer.tco L~bo-Sr. pres1· <le tto!llustrado senador pelo Rio Gmnde do
den~e. consulto a. V. ~x. st posso fazer um i Sul, quc considera o decreto pm•tt e simples·
acldltttmento ao requer!lnento do nobre sena- mente regu!ttmentar (/8):
·
!lm·.
<< Com eJI'eito, os bons resultados não se fize0 SR PRESIDE:'\1'E-V. Ex . !lcclare o sentido mm espemr, notttndo-se desacostumada. ele·
do adtlitttmento.
mc;iio 1m renda das alll1ndegas e mesa.s de
O SR •. Am:mco LoBo-D~sejo pedir outros rendas desse estado, que, sendo em 1888 de
5.J;;j:2i0$,li3 c em 1880 de 5.678:450sl72, suesclarccuncntos.
.,
O Sn. PRESIDE:'\l'E-0 nobre senador pode biu cm !SOO :19.900:041$176.
Por
disposição
do
decreto
de
17
tlc
outitbro
apr0senttw um requerimento separado.
d~ IS~ I, expedido pelo meu antecessor, 1bi
O SR: A)!Emco Lono-Bem. St·. presitlen- nao su levantada a zona fiscal, como reduzido
te, o tllust.ratlo senatl01' pelo !Uo Gmnde o vencimento do pessoal do corJlO aduaneiro e
do Sul litllou no sentido tle adiar-se o ctnebtwla a unidade de commando desse cor·
projecto,. dando como mzü.o: 1" estar elle po, CJUe ficou dividido em cinco secr,ões. locaji1 reduzido :'t lei pelo decreto t!c 17 de ou- Jisndns em S:wt'Anna do LivrametÚo Quaratubro t)e 18Dl; 2" pat•a não se p1•ejndicn.r him, Uruguayana, Jtaqui e S. Borja.'
um P1'0,Jecto proposto nn. Camarn., onde tra· Poucos dias depois. por telegrmiuntt ao det:t-so da ct·cação de u mn aiJhnde"a em Sau t- legado tl~cal, ordenou-se-lhe a não execução
Ann:t do Livmmento.
c
da p:trte refercn te ao levmlt:unento da zona
Septt:·,o·mc d:t opinião de S. Ex. porque con- fiscal, que, entretanto, nii.o polieri:t mais ser
~o~·~~c .F' expuz outt•a vez, entendo que a rc- g·1mrnecidtt, desde que se lmvia fixado por
.]e~~~o do art. I" do projecto não import:t rc· secc;ües o corpo adtmneiro na Ji•onteim JlOlitica .
.JW;no de_ outros que possam vir da Camnm E impossível ser:'t, com o vencimento an11esta ~es:::ao .
Quanto ao outro ponto, S. Ex. trata de nunl ~e 609$000, obter-se umtt. praç:t lle cawllnrm, ahmentanlio-se e tendo dons cavaiumtt .rtn~st~o realmente grave. que quer los
ú. su:t custn, ; por outro lado, a fixação
reduzn· tt stmples regulamentac·ão· e peço li·
das
secç"ics
do COl'JlO n.dtmneiro, a g1·andes
cenr;a pat•:t tli verginle ~ua opinlçiiÓ.
rlistancins
umns
clns outras e sol' ns ol'dens
. Snpponho que o decreto do 17 outubro
dos
administrtttlores
rhts mesas de rendas, não
mnovou 1~rol'undamente nossa legisla~ão e sô cnJ'l'aquece a acção
do commando n·crnl
atacou tt ltilertlade de commet·cio internacioobriga-o a engojt\1' o pessoal ntt h>cali:
11!11, ex1gi1~d? não só .as lltctll!'as, como ainda., como
como conch~ao e>senctal parte remessa de n·e· dat]C em que tem de SC!'VÍI', O qúe e de n·ran"'
n.eros c met•c:ulol'ias, a. matricultt rlo ne:;;o· dc inconvenienci:t.
CI:tnte; de sorte que o commercio lleixon "'ele Esses netos trouxcmnúal ou qual desorgnser mtcrn::cJon:tl e compu1·-sc de mais de uma nisa~ão no "?rvko, que, ainda ltqjc, della, se
resentr', e st, pelo Indo da economia, o de·
pe:;s?n.: o tot•nou-se só <J isolttdo.
ct·cto
tlc 17 de outubro reduziu do 88:200:::; tt
. Na.o _se compre li onde o commercio sem con· despezn.,
desorgan isou um serviço montt\do
Stgn:H:ao c prwtanto sem dualismo do n"entc~ com cuitlntlo,
e receio que o doscrccimcntGl dtt
Entrrntttnt.o o rkcreto tio S1·. Luce~1n, ;i~
l'CIHla
t~bsorm esstt ntntagern, que se tol'lltt ii·
17 de outnhro, toJ·mtobri~atori:t :1 m:ttricul:t,
·
sob :t 'uspeitn. de contrabando lant;mJtltt con- lu~orht.
Pela
commo<;ão
politica
por
rjuc
Jli1Ssou
esse
tl'tt todo o po,·o c ate conü•tt os estr.. n~·eit·os.
estado
mais
~o n.~·grnxn.ram as difficulclades
. O~·:t, .Jl"l'll:llllto eu, o nosso codigo comn\e!'cial occtt~ionndas por aquclle decreto.
mst!l;Uia. l'S::itt matl'ieula, ou no contrario L)ú. .lulgo de necessidade Set' ttntoPisado o n·o}llen:t ltlumladc tlc eommet•cio?
wrno n. altcmt•a logisla,,ií.o cremln., como Ji)l'
. E o tlr·cretu não estabelece l'Cstricçucs t\ os'n mais
<·OI!I'eniente :'ls condiçiles notn:ws do os'llbel'dadc?
todo
do
Rio Grande do Sul c :'1. flscnlisttção clns
Pol' i~so quc1·in. intol'l'og:rn· os illustrtulos
rendas
publicas.
>>
mcml,Pos dn. cnmmissfio,si com e1l'eito n~.o estti
Eis
nqni
o
que
di~
o nobt•o ministt•o di\ JiJ,.
ipso (i•clo dcstt·uitlo t•m conHJt•mill:ulc tlo seu
lli\l'P9l'1', o tll•ct·eto tio li tlo outnht•o, ou, se zcn~la; isto posto, como Yotn-su a rejei~iío do
ello u npt!ttas !'rgnlnmr•tll;:w, como pensa o 110· pro,wcto, o hn.vomlo um dccl'eto il!egal, nii.o so
dú. rn·orit.!encfa nlgnnm ?
·
.ht•u ~•"HH!OJ' Jll'lo llio Gt•nntlo tio Sul.
En pedi l'itt e1.1 t:io itillustJ·atln. com missiio,o qtw Cumu lm de se !em l'!':t1' o lionl':do senador
JleU,;a a l'CSJll'I Lo da mlidndo do deci'elo e pt•in- pl'lo Hio G1'll1Idc do Sul, t·~so tlucrdo J\.1i um:t
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'invasão das nttribuiçues do Congresso Nà,cional. Tinhn sido nprescntn<lo pelo nobre senador o Sr. Pinheiro o projecto n. 17, que
·.depois de paSSill' em I" discussão, foi remetti.·do ú. com missão.
· Emqtianto esta dn.va parecer, o que féz o
governo? Con~erteu em ~lecreto o pro,ieçto do
Senado. E nrnd1t se pode considemr meramente regulamentar um projecto de lei do
Senado?
O SR. GIL GouLART--V: Ex. jU, assignalou
aqui estn ltnonmlia.
o· SR. A~IEmco Lono-Just;tmenté. foi uma
'anomalht clara e JXttente. A conclusão do parecer <ht commiss•io import1t a revogação do
acto de 17 de outubro de 1891, nota.ndo-se
que o neto em si é nullo de pleno direito.
0 SR. GIL GOULAUT-0 cogitar do assumpto
t~stá all'ecto ao Congresso.
O Sr. AMEmco .Lono - Emquanto esteve o
projecto dependente do Congresso, o ex-ministro dtt Jhzend11 <.leu solução por si, contnndo
com o golpe de estado do ditt tle anmnhii ;
tornou-se um poeler despotico . .Legislou, mo.s
legislou sobre materitt delicadtt e que cntende-se com ·o.s na~'õcs visinhas. O decreto ele
17 de outubro é uma. verdadeira anomttlia
para o estndo do Rio Grande do Snl, porque
não e passivei mandar-se pttl'lt !ti. qUttlquel'
.objecto sem que lwjtt o registro, sem que haja
a reSllOnso.lJtlido.de do pessoa residente em
nosso territorio. E' um Hwto mttis grtwe para
o commercio, que púele ate suscitar reclama<,;ües.
V. Ex. disse que cu poditt npresentar um
requerimento iL pn.rte. N1io e verdade?
O SR. G!l. GouL.mT - Pois nü:o.
O SrL J\)mRJco Lo11o - ~esse caso vou re·mettet· iL mestL meu requerimento.

Votam-se, e sü:o successivamente n.pprovaelos, os requerimentos dos Srs. Ramiro Bar~
cellos e Amarico LolJo.
O projecto vae ser remettido iL commissü:o
ele finnnç,as, ficando, entretanto, adiada a sua
discussü:o.
Esgotadas ns materias da ordem elo din, o
Sr. presidente designa 1mm o elin 8 :
.
2" discussü:o da proposição da Camn,ra dos
Deputndos, n. :JS, de 1892, reorg·ttnisttndo o
ser·vir;o polichtl cht Capital Fedem! ;
Dita dtL proposição d1t mesma camarn., n. IG,
de I 892, autorisando o Poder Exccuti vo tt
mando.r pagar, dn do.t1t destn lei em cleante,
n. D. Brigidtt Fhwia ele Oliveira Gonçalves,
viuvtt do coronel Josó Thomnz Gonçalves, o
meio soldo dtt ptttente de seu marido, em conlbrmiclade da tabelln. moderna.
Levanta-se n sessão ás 2 horas da tilrde.
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PJ•osidcncia do 81·. Jo,io Pcrl1·o
(1' SOC1"01W"iO)
';

SU:\D!.A U,f,.1-Chn.mncln-Loil.ut•n "o nppt'O\'tl~;"iio rln. ne~n.
I':Xt•t·:IIII~="'l'!~-Dtsl\llL'SI) 1lo f't•, Pinhmt•o GLtJ!tln:o~-Onn~:o.t
n<."! lll.\-~ll tliscu~~:"iu tla pt•opnKh;iio u. :J:l-Discut•so
o nlllondn dn :"-:t•, Ely:o~on ).!nrlíns-Di~õcl\:'so~ llos
Sr!". Ub:lldin•l tln .:\1~1/lr:Ll J GoJJHm~nL•n--Discnl'Sfl I}
1

~~·.

'l':wnt•os llnstns-Jlb.;lmrsn do St•. Go-·
m6n~ot•ü-Discurso o u:lloncln. do S1•. t:h::tldino do
oulonria!'t d,1

.\.nHU'nl - 8ucut•t•nmonto tla discns~ii.tl -Chnm:vln.-:\'Ot:H.~:"in- ílh!{CL'\.lHJtios tln ~~·. pt'CSL..
r.lt•nttJ-O:•dc:n elo tlin. pam Udtl cut•rollt<!,

:\rlinlii!Jn~n da

Vem iL mesa o SDguinte

l

Requeiro que o prqjccto cm discns:liío: vo!t,e
it commissiío ptlt'tL Jh.llnt• soht'o a constttuelonalidnde e Ynlitladc do decreto de I7 rlc outubro de !Slll e sobre 1t conYeniencitt tlo al vit.r·o
·enunciaclo no rahttorio do ministro dtt lhzentln.
ú pttg . 1'12.

Sttltt das

scs.~ües, (i

ibllm·icn Lo/Jo.

de ngo;to de I802.-

Ao meio-ditt comparecem :33 St·~. senntlores;
a sttber: .Toi\o Pedro, Gil Goulart, Antonio
Bncnu. Soum Coelho ,Jo;tq uim Sarmcnto,Nina
t:ibeir~ ~ranoel Bamta, Cunlut .runior, Gomt•usoro. El~·seu Martins, José Bermmlo, Oliwim Galvilo, ~Icssias de Gusmão, To.Yares.
Bnsto;:, Rastt Junior. Coelho e Cttmpos, Virn·ilio Damasio, Domingos Vicente, ~!ontciro de
Bn.t•rm;, Ht·az Cttrneiro. Aristides .Lobo, Saldn.nlut i\ftwinho. .Joaquim Felicio, Americo
Lobo .Joaquim de Souzn., Silva Cttncclo, P1t·
rnnh~.....Joaquim Mmtin ho, Pinheiro Gnodes,
UlHddino do Amaml. Pauli no Horn, Luiz Delfina c R;tmit•o Barccllos.

E' lido, n.pointlo c posto conjnnctamentc cm
~\bre-so n ~css~,o.
cliscussiio.
E' litla, pu:.:tn. cm tliscussiín c sem tlclJato
Nin:.;nem nmis pcdindo1t pahwm. cncct'l'a-sc
approvmltt
IL acttt tla scssi\o antut·iot•.
a tli se ussiio.
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· Comp:trrcrm durn.nte n, sessiio os Srs. Francisco Machndo. Cruz. Amaro Ctwn,lcanti, Lu.pér, Campos Sallcs, Rn,ngcl Pestttnn. o Estov,os
Junior.
Deixam do comparecer JlOl' motivo justo os
Srs. Prudenü; de Moraes, Thomaz Cruz, Crttunda, Almeirl:t Btwreto, .João Neiva., Fil·mino
dn, Silveira, Eduardo Wandenkolk c Aquilino
do Amaral.
Deixam de comparecer sem caustt pnrt.icipada os Srs. Theodoreto Souto, Pinheiro Mu,chado, .Julio Frottt, Santos Andrade e Generoso M:trques.
O SR. · 2" S!WRETARIO ( scrv:'n•lo de 1") dá
conta do seguinte

Como vos communiqnei em tempo, achavtt-mc prompto pn.r:t o< trortl.r11lhos desde as
sessões prcparu,torins: mns um motivo mn,te··
rin.l impeditt-me de c:ornp:tl't'c r para descmponhttt' as minhas J'unc9rie~. Esse motivo, po-·
rem, não cmjusto, senhot·e~. como se declttl'IIVa, não obstant", nn.~ aetn.s da~ .sessues desttt
casa; em um motivo d" Jbr~a mn.ior, era uma
violcncia, vós o sabei~.
SPnhores, temos necessirlarlr.•, e necessidade
imprcscindivel, de dttl' á< cousas os seus nomes
verdadeiros.
Foi um attentado, senhores, e dos mais
graves; porque, lbl'indo, n.nuullando os direi tos do represrmtantll tltt Naç,;io, postergou,
con.,ulcou as preroga.ti vas tio Congresso.
Cessatltt tt violencia, que conservou-me
aíllstado
desttt cad:·irtt, de onrle nenhuma
EXPEDIENTE
forçtt social podi:t tirM'-111', pois que, segundo
o nosso pacto fund:tm"ntn.l, o,; representantes
Ofllcio tio 1\Iinisterio do Interior. dn.tado d11 N:tç,ão teom immunidailes gnr•ttntidoms do·
de 4 do correu te, infbrma.ntlo em resposta. ti exercido tlc suas !'uncçrie~ e cpt · os põe a corequisi9ão do Senado, de 22 de junho ulr.imo: lm·to de violencins; ímmunirl:tdes que não
-que cunstn. aclrar-se terminadtt a revol11çiLo devem ser menospr·emrlas. que não ,podem
ultimamente Jmvida em i\Iatto Grosso, L m ser supprimitl:ls porque com a sutt pretericomo tt I neta Pntre os dous partidos politi.·os ção ftetL aniquilado o pr ·~t. gin do Congresso,
do mesmo csl.nr!o, e Jmn assim que não rece- e sem valor, extinclo o Por ler .Legisltttivo;
beu commun ic ·çfl.n de que ali i se tenlmm pr - cessada a. violencitL, aq tti me n.cho sem ouio
ticado actos de cnteldade c vinganç·a., excepto nem r2ssentimentos. rr •mpto para: collaborar
os a.ssassiu:rl.nH do ca[Jitão Rolrcrto Mnniz e do com os·meus illustt·es collt•gas nos tt•ttbalbos
tenente Gttbru•I Mamede de At·aujo e Si! l'i\, desta cnsa.
occqrridos em circumstaneins taes que n:To oi Mas, senhores, si n:io alimento odio nem
passivo! obstaJ.os.-A quem ler. n. requisi~:ro, gu 11'tlO re~ntimcntos conr.t•;r o; ctne,abusando
devolvendo depois :'L >ecret:1l'in. do Senado.
do poi.lr•r metrmm-rne emrrrnn. li:lrtalezu. ti desQu~.rent:t e sete ttutlwnticas dn elei,,:io se- peito das prerogativas de~ ·n;ulor•, qne assim
nator1al a qtw se pror:edeum1s l", 2". :3·• e 4" conspurcttram,:t dc.<Jwitrr tl:L mittl!tL residencia
secç,:;cs de lcó; nas i", 2". :l'• e '1" de Camossim; ft,r;t do perinwtt'o su,ic•ito no. estado dn sitio,a
nas 1", 2", 3• e,,,, do l" districl.o, c sec,,r,es uni- de;peito dtt impo··siil.!idatli• de iucluir-me na
cas do 2" e 3" tli~trictos de QuixttrarnoLim; nns sonhada conspit·n.ç~o e .ttlf'rros ainda na ib.n.;
I•, 2", 4" e 5" deAeartJ,lttt;na Ja deSmH.ttCl'itZ tastica. serliç,ão sem ao men ·S rledtLl'ar-me a
(Acamlru); nus I;' e 2" da Bon. Viagem; na~ canst, negnnrlo-me nte o dil'e.to de defesa;
I•, 2;•, 3·• e ,1;• do Pereiro; nas I", Z;o, :l• e 4;• de eu tr•ago o comç>ão con-tt•angido, minha alma
Amcaty; na~ I •, 2", 3·• e 4" de lt·:wema.; nas veste-se cl" ln to denn c do qmult·o sombrio
3" e 4" de Sulmd; na ]"do At•J•n.ial; nn. 2• du em que vcojoa imn.g·c•m da [H t'i:L abatida peltt
I" disl.rido da Fortn!ez:t; na secç~o unica de dor.
·
Sant'Anna de Fet•J·os; nas 3• e 4·' sec~üt•s c! rL SenltCll'es,o., esbulhnc!Os,o< oppt•im'dos, meus
Varzeu. Ale.t·e. e nas 1". 2·', 3•, .J·•, 5", ü•, ui· comt•an!ll'it·os ~"eu, niio t.iv mos, em quatt·o
da Grunja; e bt~tn assim um:t u.uthelllicn. cln. 111PZCS de ostracisruo, um s[, lllltllCllto de deeleiçi[o senn.tor·inl a qnc se pt·oct•deu no esl;atlo, ~animo ou ele mneor· por· no•~os soJrritnentos;
de Minas Get't\t•s nn. 2• secção de Pt•tvlus.lmas sen1.iamos crLtellnentLJ as tll'!ecçücs, as
-A' commissit" clo·constituit;:1o e potkrc,;
quedas dnqnelles ;L qur'm lhi r>onflada :L gwtg0 SR. 3" Sr~c 1 u~ 1 •• 11 no (sc 1·"inrlo r/c 2") de l:L- dn,n. dolosa daConstitui~iw o tb~ju~tiça.Senllom. que niio JiiL p.r.l'UCl'l'CS.
l'OS. IIOS.SOS COl'lt\"•C'S C:ollf'l'nrtg· 'l'lllll·SC, llOSS!lS
altttas I; I\·eram a verl;igt •Jl1'! ti" n!Jysmo, quando
''itLmus submerg-i!' nó p bg'l' tla.s covr1rdias.
0
~.;.r, Pinh~iro Quede,..- >'IICCC>SiVt\lllellte ILl'l'ii.Stll.tlO< JlCliL ignOt'!LllCia,
Sr. Pres~e.lento! Metts !Ilustres collcgas! A11- Jlr·Jo ttter\o, peltL suh<t•rvit•neia. u polus ambise~t? desta .etL.<:t. desde o_ ínki? do seus c;i3es, J~onwns, coJ•pot•ar;ues, nssemlllells e até
trab,LlllllS :Lto li<~JU! OU lliLO t\e\'lt\ 1 lLjll'C< ll·. O Ol'g'llO Slljll'GlllO t!JL JUS Li 11L !
tandO·JIW agora,. derxay de pr,tlir·-vo.< Hig'llrt< Sim,Seulrores, Jbi a ull' mm. ;'L Rr·pul>!icn.,
momenLu:; tio r.r.l.ent,>ao pam cntrcl.t'l'·l' s trunslommtltt em tymunr11 · lui 11 o!l'cnsrt 11
ncm·~a tio miulm lrumildu imlivitlualidut!u.
patritt, expost1~ a.o cse:tt'llt'o ~ ao desprezo, vi1
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lipendilldn. , '1?S nossos prliprio:~ olhos, o que dos Estados, como tenho procurttdo mostrar·
!lOS rev~lto.t a .totlos, produzU1do a mesma vos por divet•sas v..zes vós verids que esta
1mpressuo de d· r e a~ro q11e provoen. a. vista Republica e um motBti•o nilo é um t•ot·po or~~;lma. }:et·~ herlwndn. ou anllrrllç1io de' gani_sa,d~ reg~lllll·mentc. 'o Sl!U n.pptlt'dho di. atrncttl.•dc.
gesttvo e m:11s desenvolvido do qne o de in~~m.sm:ltu~·c~.llJ?OStergttçúes d~s nossos di- nervaçiio e predominn.. Ell:t começou por de~~ os, -~' ;tulencw.s co~1tm nos pratica,dl\S vor:1r os seus progenitot·es.
nuo .no, n.i>,lttn·:un o arumo. Que vttlem os
, .
.
sofi'rlmen·os de um homem, de alguns 110 _ Ncs;:t R~pubhc:_t __o. orgao d~ pensn.mento
~ens deante dos males que assoberbam a so- ~~mo •• >C~ls at~nex?, o soht•ep.t,Jado p:·los orCJedade, dea nt.e dos desastres que cavam a .,u?s da_dt~est.w e .tppttrelh musculllt'. Os paruinu. da. patr·iu ! os homens morrem os , 0 _ pets esttto trocados. Nos seres, o pred.Jminio é
vernos dl'sapp:u•ecem ; mns a patria pe~~a- do cet~e~~·o co~n os nervos, qut\ re:;rulll t<•dtts as
nece: ell:t ó etet·mt!
fun~çue~, :1qm s~ccede o coutrarro. O Poller
Senhores. N11 vidtt dos povos como na das Legtslttttvo que e com~ o cet•chm,pot·qtt, comcrellt~n~as hu períodos criticas, plmses de ~et~-l~le tomar conhecun71~~~~ d~ to~11~- as netranstç•ao, qne determin:1m pertubaç,êíes m:1i~ cesstd.td<;.~ do p.ov?, do ~a1z, tl.t. naçuo, e a
ou meno< pt·ol'nnda,, mais ou menos diffi . ellas o'bntr, pto\etld0-<1> de todos ns modos;
de efl'ectuat·-se. o l\~senvol\·imentodospol~~:s O POller Executiv~ que, co!no o no~ne indicll,
como o crecimeuto rios seres obedece 11 1 ~~ deve. ter no org-llnJsmo soctal f~ucç·>es ano.locujll:tcç•tio niio pode ser alter~clu. cuj·t a lp~~~ _gas .a~ ll?s me~1bros no corpo a.mmal; O Poder
ção .n~o pudo ~e 1· retmdarltt ou a.rtrcs~ad~tl set~ ~udJC!~l'J?, c~lJO P,11pcl ,~o E't:ulo, deve ser
preJUtzo dtt ot·g·:misllç•iio ; siio :'ts leis <!:1 cvo- J,l:eptl~o,:?. dtt_,cou~ct.~n7J,t no .h~l~!Je!n; ~odos
lU:çao, quu pr·esidem 1~ 0 crescimento 0 llO <tp 2 r- e,t,tO .Llter~fo• por ~:~t,t ele _de.s~r..unt.lt.tP,:tO de
feJÇOt\lnent 0 da Ol'"'llllt'tno tlmto ll'l creat , su~s fL1nccu~s. O or ,.,uo d:1 .Jll>tl<;~ ~u pt em:1,
como no , statlo. " ·. '
"
lllll cstt~ atro:Qlllttdo, at.mllo~-se; o org-ao d ,, sobeNem as c1· ,e, vitaes ou org-a.nicas siLo so- rt.tn_w: ~ucwna\~s~a. S~lqJ_ugatl>t, submnt.tcu;se;
mente e't· 1s Jlhl'sioJon·ic-t· hion·c 10 ,·1c.,
e su Jest.t o Pmle1 Execut.tvo, que tmlu dom ma
'·-'
''
~ '>,
.,ti > 'l", qu. dCSil'SOIJlbl"tdO'
se podem clmnmr n:1tín·:1es ou normaes ; por · •
' ·
que tam!Jem as ltu patltologicas, morbigenicas A'sim pois, senltor·es, f'SI.Il Republictt t\, quer
que u~tet•am, pm·turbttm os org1i•Js e suas hiologicn.,quer morarnu.lmente eon:-~iderad:t,um
t'uncçues ou os l'l'PUl'tLill e regeneram.
monstt'o; ora, os monstl'-'S niLo teem rlil·eito it
·Ora, senhores, :1 ning-um escapa, J?or•monos vida, niio pocbn viver. pot·que lltBs lltltltm
observatlm·, por m:tis indilfercnte r1ue seja, 0 condiçlies essenciaes;n:tscem p11m mor·t'"l' e niio
tropel de p!tenomenos sociologicos, que se pam vivet·;rnns. vos scnhot•es,nus to:l,sbt·-tzileioperam em nossa ptttr'ia. Plwnometosque s:i.o: ror·. de certo n1io queremos o e:<plnw.lar do
uns lltttu t•a:•s, physiolog-icos, pt•o 1luzidos pelo paiz pcltt se[XU'llí•iLo dos E$t:tdos; o qne ,;e daP!Ocesso q l'oJl t'.i vo;ou tt·os, anormaes p:1tho!o- r:'t nccess:tri:tml·nl;e, si n. Repnlt! ic t. niLo tür
grcos, deviclos :'L interven1·iio estranilll inde- nm:t rettlidade, t:tl qua.lliJi pt•oclamadu.: aRebita, pt:PtUl'liatlor·a, tlaq u'eucs q u 0 t;mdo-se pu ulic:t democrut.ica, consl.ittt ida., ot·. ~nn isatla,
arvomclct em estadist:ts, (meclieos isto 0 conlw- sol.ttt li'tl'llltt l'erleml. como convem a um pttiz
~dores d:·~te Ot' ,ani~mo) devittm s:tliCJ' ttprc- de tm·ritorio tão vnsto como o nos-o.
cml-os em s a: C<tlls:ts c c1l'citos, mt suttllllLP·
O que, port,anto, nos cumpt·e 11tzer·: é concha e sig·uilh: t\:iLo, pm•tt Item dir·ig-il-os.
vt•rgir• nosso csliJrços pm•:t 11. t•.·alis.wió, no
E pois, ~enltur·s nus não nos insut"•·imos mats bl'cvo [Jl'.tsoe sem sobresalto,, d,, um orcontra, os symptou{as ela. Cl'olnr;1io, bt·usc 11 , J ganismo !'''gtllar, clmio rle vid:~, cllp!LZ de ft.rcerto, tlillkil o P"l'i :osa, que se oportt na ptti;r., \ lllttr ea.vtgot•ttr tocl!ts as ~·eg-a.lm~. o>L!,~ as ll·
tmnlbrm:tntlo-o complctttmcntc, motlifknnt!O· t ~~~·r·t~atles que possa.t!l am.mm: nostltlllt!.es ~o
o profund>-tiWtHe <la httse ao npice ; desde · cltrCtto, •ob o L!o~nl!llO da. .]Ustt~ott as ttspu•a,ç,ues
t1 cultm•tt tl" solo atG it. cdiflcaçiio tln.s cidttdes; 1de todos os bmztlen·os.
desde Consr.ituiçilo >la lltmilia. até :'L !brm11 ele I_, E' i>to o que _;os JlOí•C~ : mull mos do rumo;
governo nitu senhores seria nceetlatlo
1útí•ttmos pot· nao contmmtt' tt stJr•mos o.1 q tte
'
'
' nos t·evoltttmos,
'
. l u 11 t'o IlO.JO,
. ll esg·t•ttí'a"'l.lnonl;e,
·'
Mtts, pot•1,;so
mesmo,
i t emos stt
C!le.ios dP indi;l'tmç~_o. _contt·:t ~~~ pmti~as :tbu-r Sonhot•es! Onde ost~t :1 fetl~t'a9:io? E:mt·e todos
ZlVus, e!'ron :L,, et•tmmosus, vnrlltt>letros :tt- os Est:telos tl:.t Ropttbhcll bt•n.ztleJ,'tt,ttJl ·na~ rlous
tent:tclos eo n nuttitlos inconsciente ou p~r·vm·- o elo P:trit e o do ~Iitl:ts Got'ttes, tumn goversamente, em <lur.t•imonto tht RüpuiJlic:t, como: mH autonomos, eleitos pelo,; seus; Lntlus os
clla ó 1·ealm ·utu, como convem r1uo ~ojtL c. outt•os vot':;ttlllttitttltt sob o ;ructnto tlu 1\ll'l'O
como lm tle et•.
; dos g-ovet'lllttlores quu Utus /i)t'<Lill im,tolto~.
~Sonhot• -~.~: conhccus<eis tts leis do orgltnisa· (N·lo rrpoia•/o, e ltJltt•te<).
çao dos ~et•e,,:t luis Liolng-ic:t;;.Jui,; :t q LIO lttm- ' OllllU os i;-~ a l\Jt!Ol'il.>_,,,i.o '? Aceei :.ttis ' st.:t Ol'·
bem oheducem os ot'g'ttnisttlOs sucin.us, clmnm- g-anisn.ç•IT.o l.:tl qtml tJXisto '?
I
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O Sn. Gn. Gour.AnT - Esta linguagem si- seri1 gmnrle. Sou daquelles que pensam que o
gnificlt que V. Ex. ainda vem resentido.
governo da União não tell'i o direito de impor
O Sn. Pr:--rmmo GUEDES -Senhores, reflecti governadores aos Estados; por que isso e urna
'lJem : a libm•t!acte de imprensa, a li!Jertlade violação dtl Constituição.
Entendo, creio que nenhum Estado é capaz
de tl'i IJun;t onde estão ?
ele ecdel' hoje a sua autonomia, ao contrario,
O Su. Grr. Govr.AR1' - V. Ex. é a prom de todos pl'eliJririam viver antes ua miscria do que
que existe esttt Iiberclacle, porque de!h1 usa abrir mãos tle suas liberdticles, à troco ele
p;wa ntacar o SentLtlo.
qun.!qtwr p1•otecçüo queflra sua clignidacle.
O Sn. Prxm:mo GuEDEs - Niio estou ata- l\Iatto-Grosso eum Estado paupoPrimo, ainda
canelo o Senado; estou lamentando ti penas hoje, apús mttis ele um seculo de existencia
·que Pile não se tivesse collocatlo nn sua posi- porr1ue tem vivido em abandono. Sob a admi\•ão ele assembléa dos repPesentantes dos Es- nisf.rnção ele governos que só cuirlnm ele lazer
t1tclo2.
el<•ki'íes. Entretanto, dentro de pouco tempo,
Onde estt'L, torno :t pcr:.:untar, a liberdn1le dirigido convenientemente, eUe t.eriL recursos
ela imprenstl, a liberdade dtt tribuntl, e pam nfio necessitar absolut:tmente elo resto ela
ate a liberdade de conseiencia? Como se Brazil, e, p<Jde se dizer, elo resto mesmo do
respeittl a liberdtlde do cidadão c as rega. mundo. Portanto, .iámais, voluntarhtmente,
litiS elos t·epr-esetlttlntes da Nação? O que abrirt'i. mi'io de sua ttutonomia.
· succedeu com migo reveht ctara e evidente- Assim pensando, flrme nesse proposito, es- .
mente ti resrJosttt calml. mais desolo.dom que crevi convidmJdo os meus amigos ptwa susten·
essas interrogaç,!cs podem ter. Residia em tarem !L torto o tt•anse sua antonumilt conquis·
Nitlteroy e estava doente desde 20 de IBverei- tnda. com abncgttç·ií.o e comgem; tt resistii•em
· ro, tendo vindo 11 estn. capHal uma unica vez atli o ultimo esforço, afim de manterem os
em mcindos de nmrç·o,pa.ra.medicar minlta mãe direitos do Estado.
que Jmvü1 adoe<1ido e estava de cama, qtmndo Isto JlOrventum e cr·ime? Si e um crime,
rui surpreltentlitlo polt1 ordem de prisão ! então sou crimino;o.
·
En, senadm·, n quem a Constitnir:i'iog-arante Como vedes, nem siquer o vislumbre ~e
immnniclntle> contr<l rJttalqucr violencia, nfto unm J\tlta se encontra na minlm villtl publi·
podendo set· preso sinüo em flagntnte de crime i ca., e o que afiirmo e 11 expressão cln. verdade,
inafiu.n~ttvel; residindo em unm citlade, onde. ptttonte to< los os meus contempomneos; e
nem as ::;nmntias orclinarias e;;t;tnlm suspen- elo inquerito, presento ao Cong-resso, apenas,
St\S, fui intimtldO llc ordem do.Sr. mttrechal consta fJIIB um infeliz. compe'llido provavel·
Vice-Presidente r!:L Republictt, exercendo o mente n. fazer declnrnçú~s. disse que ou vira
''tlrgo de Presi1lente. pam entregar-me t'L pri- rlizct· que ett J't·eqnentavtl reuniões de conspi·
são!
melares e expedia telegrmntntLS pam Matto
Qm1! a coustt rltt minlm pl'isfio? As lbllms Gl'osso, recommen<ltllHlo que nüo apoiassem o
da m<Htliti.de 12 tlc nbl'il, é certo, estamrm· ~ goYerno do Sr. Florittno. E similhnntesprovas
vam cm decr·cl.o do governo. rlcchu·mHlo em 1bt'LLIII r·olhiclns fJUautlo j:'L esttWttmns presos.·
estado rle sitio a Cnpital Fedem!, cm conse-: Mo e ,jmplesmente ridiculo.
·
quencia de umtt seilir:i'í.o ll:witln. na. noite de I Qnel'eis saher agom por quem rui inl:imado?
10, par:t rcstaiJelect•r na pt·esitlencin. 1ltt H.cpu- Por tun capitno !
l1licn o St·. mtweclt:tl Deocloro, secliçi'io coJwer- Scnltores, :i disciplinn milit:Lr impunlm :tO
tirltt no ditl St;g-uinte em conRpimç,i'í.o! Quanto Sr. rmueclml Floriano Peixoto o dever ele llltlll·
clespt•oposito!
dat· prcndet·-rne ao menos pnr· um tcnonte-coAinrla. mosmn, s~nltot·cs que tivesse ]Javido. t•onel porque sou tenente-coronel do corpo de
um g'Pupo que t'•ntnsse collo:m• do novo no ·[lO· Imnd.c do exercito.
der o ~1', tmweclml Deudoro dtt Fonseca, nãn se i o sn. or.rn:m.\ GAr.vXo-Apoiatlo.
podcrm snppo!' que eu fize~se partll dcllo, por-,
, p.
. , E t t t· s E·
que o combatt rlcsta tribUllll llcstlu o comer·o' 0 . ~H. I:-iltEIIW 0olêlmf..s-, n .r~.:l·ll o, . X·
t]:l minltn, vida. ]Htll!iCn..
' .lllll,~~~~UU·.r~l.U );t•e:H~et• j~t~l',llll~ cnptt<~? !'
,,
o Sr. nmrocl!al Deodoro da Fonsec<t Jan ,011 I ~. ultor c>, eu~ o, 1led.L1 o qde con\ Jr!.ttl? par.t
n. pertu!'b<tç,fio 110 sr; io d:l terra 0111 rtn'e nn~ci; , tw.';m).ltl~tiHL~ ~n~es? ~~q.~~e:lc. o~l~t~:~· ductrhclttn portanto nuncn podol'i:L, eom 0 meu us· · m.. utu cu u.to .u.cetttttt.t. ,L mtwJ.tç.• w.
·JiJr<;ttconcorret• llllrtt fJUeellu Jbsse recolloett1lo O Srt. Grr. ~\uvr.;\l\'1'-~las ~~lm·a tlccretullo
no poder.
o ustulo de stttO, nesta occa~mo.
Qurws aR ontt•ns .lltlf;nR, gwws otÜl'OS erPos O Sit. PtXItlmW Gt:r,;mcs-Xtt üidarlc de Nl·
commet.ti? PulJlir]lwi 11111 artigo no Jo;·:wl do tlrl'roy n;iu lnLVilf. estado de silio.
· Cr!m'""''cio,tro fJtml, dit·igintlo-mr: ao ::;overuo g rp11: estives~e? As nosstts immnnitlarles
dn. minli;t. tl't'l':h nwstmn. f[llil sum !hlcr:u::i.o: nndn. Yn.lt'tn ?
vir•la a ~t·p:tt•n.t:.fio; pOl'CJtH~. ~~wniiOJ•e:-:. fp!m•o n ~ E~ta\'a t•r•solvillo :t n:in acc(ldCP n.o eoJn:lto e
ll.Utonomitt dos Bstn.tlo,;, pois sú assim u Bmzill niío mo t:ntt·eg-,n.t•ht t'L prisiw, si niio inllnbsom
1
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!lO J!leu espirita re~cxões suggeri1las por meu camm sómentc aos nossos olhos, não; mas
1rmtto, que me obr1gamm 11 aceder pam nflo principalmente aos ollios cltt nação, aos olltos
ser victima de violencias maiores.
·
da patri:t.
Mas, senhores, eu estava tmncruillo, confiava na just.iça; não tinhtt Jh.!tas: minha conscien- O SR. Do~mwos VICE~TE - Mtts n minorin
podin por si sú votar a lei ; llesdo que ti
cia nilo me accusa va de coustt algmmt ; tinha não
minoritt
não podia ützer lei.
·apenas cumprillo o meu dever. como delcn·:Mlo
<lo Estado de l\Iatto GI·osso; não Sttbia de cons- O SR. VnwJT,IO DA)IAsro-A lei p11ssou por•
piração ; creio mesmo nunca houve conspim- qmsi unanimidade.
ção sinüo como invenção dos amigos do n·over- 0 SR, PINimmo GUEDES- Senhores, disse
no e no receio deste, como conscq uencla nc- ao começar que nós temos necessid:ttle de da.r
eessaria ele seus :tctos anti-patPioticos. i\Ias its cousas os seus verdadeiros nomes, e epor
si hou ve alguma trmna prep:tr:tda pÍtm collo- isso que estou testemunhando a minha. gra•Cttr o Sr. mareclml Deodoro tl:t Fonscctt no tidão it minm·itt nesta castt e a minoritt na
]JOder, nada me chegott aos ouvidos, nflo sa- Cttma.ra dos Srs. Deputados.
bia de nnda .. , .
0 St{. ELYSEU 1Lut1'!XS-Aqui, no Sennclo,
O SR. A~mmco Lono-i\Ias o thcto Joi con- a nmtü:;titt pasou un;tnimcmente. (lia out1·os
fessado na C:tmar:t dos Dcputttdos.
apiO'IOs) •
0 SR PINIIEIRO GUEDES ... portanto, su por
O Stt. Pr:;mmw GUEDES- Pa.m vús n amnisum attentado sem nome podia set• prezo. Mtts, tia deve ser um yeo Robre as nossas faltas;
senhores, a.pczttr de tudo isto não trago, nem vos o di~sestes, vtis oapprovttstes, senhores,
alimento odios, nflo nutro ideias de vinganças· p;wn. mim, porém, p~rmitti que o tlig:t: o Cone creio bem, que, assim corno eu, pensan1 gres'o tinha o dit•cito de amnistiar, sim; mas
·
aquelles que eomrnigo est.ivermn n:t prizflo · ttmnistittr a quem?
todos os meus companheiros de inlortunio:
Pm· ventura as victimtts?
como eu, não nutrem odios; todos os seus Como estão as cousas transtornndns !
votos süo de 11atriotas; nenhum do nús trou- Pois entfto se amnistittm as victimas? Ondll
xe do exilio illeas de vingança, de pm·turbtt· se vitt isto?
ção dtt orelem em nossit tcrm.
Semelltt~ntc idéa calJe por ventura cm cereE por isso ett vos peço. tt todos vús, f[Lle at- bro alg·um são, que pense?
tenteis jxun o que ha pouco YOS disse. N'ús :Não creio.
.não prcpa ramos um ot•gttnismo socittl ptwa o Senhores, amnistitt e, como bem sabeis, o
estudo presente; nus de\'Cmos cogitar do fu- csquct·imento de Jltltns commcttidtts, é o perturo; porque os homens moi-rem, os goYernos dão ttbsolnto de et•t•os ou lle crimes ; mas
desapparecem, as situaç•üas e os srsbnas ele elos 45 citlalll\os qne l'ornm arrancn.dos dos
governo se mudam, mtts :t pntritt fico, scmpt·o sei· s de suas ütmilias. quo lbmm ;wreb;Ltados
do exerci cio do suu.s l'uncções e, al:,;-uns atiran mesma., ú etr•rmt. ·
A orgauisaqão de um Estado, tt ct·ea,•1o de dos ao destet•t•o, its febt·es. ao ar pestilento dns
um governo só tem pot• flm modiflcnr as con- zonas tropicaes do Amazonas, outros encer:diçíies do meio physico c social da viela. tor- r;ulos mt::t prisões tlest.inados aos presos do
llttndo-os mclllot·es, lbrnccendo ao poYo os ct·imcs uommuns ; destes ,15 cilltutn.os, slimento
elementos noct'ssat•ios 1mm sua suhsistencitt, cinco f\lrn.m citados no Jhmoso inqucrito c cm
pttrtt o sou progTesso, cmtim pam :t mtt tele- que condil,ües? .lú Yol-o disse.
cidade. E, pois, eu vos concito a qno mclli· Senhoi'<''s, o Congresso devia mnnistiar, não
tttndo, inquirindo, pcrscrut:tndo as Yossas ;t mim c aos outros p1•csos, c desterrados mas
conscicncias, procureis ver si até ]tojo tem au ···ovm·no. Desde quo, porém nos amnistas'
. t'tttr ao govel'no tes,~ o nosso devel' e-n.mnts
sido este o nosso ttlvo.
'
Senhores, ou nüo posso terminar estas expn.n- sim; c r•u do l'undo tltt alma lho pct'll(:o l'rttnco
sões,não cogitadas, Jbit.as aqui do momento, c lealmente todos os tlissahor·es que mo CttUsem do fundo tl'alnm tcskmunhat•n minlm gi·a- so\1 : eu nmnistiu no governo. (Mctito IJam ;
tidão ;'t illustrc minot·itt dcstit casa e t;tmbcm iiiHi/tJ UL"ll, I) Ol'ndOI' J COIII/ll'illiCI'.Iado ]l 01'
úquella. que honrn. tts b:tncathts ll:t Gamara a/guus SJ•s, ~cnadurcs.)
dos· St·s. Deput:tdos. Pt•ol'umhtmente rcconhe·
cido pelos ostbr\•os, que essas minm·itts emOllDE~I DO DIA
prr.gtwam partt restituir-no.> promphtmento
ao goso dos nossos direitos, cu fa.Jlo não sit
em meu nome, mas cm nome do todo,; :H[twl- Entt•;t om 2·• tliscu~s~.n, com o parecer das
les que, como ou, foi•a.m vicLinms tl:ts violen- commissties elo justiçn. o legisla~:i.o o ele llmtncias, tropclills o i!lognlitlntlo·, eu lhe> llg'I'll.· 'ins, n n.t-L. l" 1l:t JH'Oposil;tio tia. Ctl.lll~L'It 1!0~
t!cço, tnuto nmis satisfeito. taul.o ma.is uon- Depuf.tHin,;, u. :1:1 elo ISli~. retwgnnJsando o
tento, quanto cstns minorias nflo se t!egnill- 'ervi•;o policild dtL C:tpitnl Fctlot•n.l.
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O Sr. J,-:lyseu. Mt"Lrtin,..-A lei\ si tiio bons elementos de reorganisaçii:o de um
que se 1li~::ut,c ó incontestavelmente nmtt tl;t~ I set·viço tão import;tnte, n, quest<i.o de tempo
mais importttntes, pot•qne cort·esponuu :'1 ne· não deve influtr twnto, que s:wrillqucmos 11
cessidttdes reaes de um povo CJi vilisado. Nn. i1lé11, recusttndo-Uw p3quenos rotoq ues. M11is
lingmtgem modet•ni1 já se w'io diz,-povu ei- alguns dia.s, comtn.nto que completemos, com
vilisttdo, mtts-povo policiado -ttws siiu a~ v:L!ltltgem <t lei, de motlo n evitu.r 11 necessi·
conseqnencitts que desse l'ttcto decut•t•cm p tt·a. dado de voltttt•mos ao assumpto ntt proxim11
os creditas dtts mu;ões modet·nas. ( Jpoiuda.<. ) le~islatm•<t, como me p<trece, sQri:t imprescinDc•clm•o, St'. pt•esident·>, q11 e 11 ~ 111 no me. divcl, si não flzessemos iLS cmsndas que vou
nos de viBttt conhrço o distincto e illusr.!'.ldn n.pPCsentn,r.
.
. .
cid'"·tlíío , cllele de policia d:1 Cttpit:tl d;t
Assm~, St·. p~estdente, o meu pr·tmetro reRepublic11,
~l\l'O relere-s~ <~ let.rtt E do ttrt. 11. onde s.e
Julgo dellc, peltt ct·it.ica. que tenho exet·c:ch t:~z rc,verte~· ~~.re~d<t 'l?,.~st.ttfl?, emb?rl\ .destlsobre snus netos, peltt observttçfto üo m •tlo tlcttla .to se1 VIÇO !1,1 :QOlwt.L, ,L .lt~port.t.nm<~ das
critel'ioso porque tem elle s<tbido se htwet· 0111 custas, tt qu,e ate ltoJe teern dtrmto os delegtttio importante e melindt·o.so car•'O.
dos c.le pohcw. ..
.
o
,
.
Set, Sr. pre.>tt.lent,e, que as nosstts flnttnças
O Stt. 9o)rt~:o;soRo:-APotndo; o concet o uc não silo as melhores, que temos necessidade
V. Ex. e nmtto valwso.
de gTandes economias; m<~s ó certo que 1111
O Slt. ELY~rm i\IAR1'I1'1s-.Jnln·o do ttr:t.u:l.l s;•rviços, e o tltt polici:t. e um desses, nos gu<tes
chefe de ]Jolicin. desttt Capital pel~ critet·io ~:om s•'> se deve 11tzer .quesliio do rnotlo por· 9-ue se
que tem procmlido, peli\s aptid1!es especitw~ gasta, da. proflcmd:tde t~a tles~eza. (,lpnwlos.)
que tem J•twelttdo no exerdcio do elev:uJ,, c:tr·
Accresce :1 esta c:tmsrdertL\':~o que o ordego, que cm tlio boa hom lhe Joi confiado.
nado dos delegados, segnndo a tabella. nnnexa
ao pr~jecto, e inquestion:welmP.nteexiguo, at'
OS r:... Go)m:o;sOJw -Apoiildo,
e folgo muito tenta. n carest.i<t :wtnnl d:t vid:1. nestr1 cidttde.
de ouvtr isto tle V. Ex.
·
E demais, devemos a.ttemlcr que n, ·remune0 SR. Er.Ystw MAR1'l:'IS ... c me· pn.rccc, St• r:Lt;~o dos c:ngos publico< deve cstttr na. rttzão
pr·esitleute, que nús, os homens chtorrlt\lll, tle· dit•ectn. do Lra.bnllto que elles acttt'!';dam, d11
v.emu.s. regosija.r-nos ~om a esor•llt:t desse rnne- l'e,:ponsl\ltilid:ulo que a lei lhes impõe, e até
CJO~ii:l'JO, ,q uc levara. c;n o espero •. o <c, r": i1,'0 c!t1 imporl;n.ncia social. (;lpuirulos.)
.
,
pohcw.l u. ~n:t vertlat!Otr:\ aHut'n:, a altnt·a. 1le Or·:t ninn·nom tlit·á que actualmente um ciSUi~~ ne.~.es;;t,dn d ~; o e yn.rn ~~~"'Jn.r !l.n~ 1;lle tlat!ii:o '.ntts ~omliçii~s de potlçt· corresponder ~s
~nco.n~;s .d:t pn te .. d_os, p:xlerc~. pnl•hec~:· ,m- n:•ecsstdn.des Lltt relorm", e ii conflanr;:t do dt;e~t~\' ·;. 1t,t:'t..une ,,üto,os, p.tr.L comp .. r:;,.tJ·o gno cll('[c de policia, po<s: 1 :tcceita.r o L'ttrgo de
lo, sa:ullews que n:ttnt·:Llt)lCnte lhe Imo tlt.• dclen·ado cons:t••·r111. ao seu exercicio todo o
result:tr· 1 ~ 1• ,;na lJOJ•m:tnenr:m. em seml'llt"ttt.e [sen temp'.o, zelo"e actil•id:\llc com o Ol'dcnttdo
posto, O !lstacltJ tl~vo apt·ovettJ\I' :Ls vet·tlatl:•t- de 400:>i por mcz. (AJlniH·ios,)
ras apt.Hlues nus tltl'et·so., mmo~ do s''l'Vtt;o
·
.
..
.
.
publico, f]Uttlltln ell.n.s assim se manil'estatn put· I , As neces.srtl:tr.les n.mlttpl:ts .uo servt~o llOh·
modo< tão uornpl:•tos.
cm~ torn:~ w~ompiütvel .. de Jacto, para tndo
, ,,. ,
" ., ,
,
. , . . . mn.ts t\tl crlhylno q~w accu 1t.il.l' o r·at'g? de dele·
N.to ho1. fJ.ll~lll tgnow qu,tnlo o lbttll t.o "ado; esltt u quu u n ver1la.t.lu. (AJ,,llnda,·.)
ch~fc <le poltcm COOjJCl'Oll IH\J'JI, () pt•qjl\er.tl tia. " . ' ' '.
. ,· . .
~
'. •
' n•
:·cto.rm.a. q111• e~tn.mos 1liscutindo 0 qne 11 ·tl:t. . ~!.to, S.t. ,pte.J~len.L~.·. 11.1 '. pt:t~ntl~ ·~~t.,t~en
lll!Cl'lLIV'\
.,. tl"VI' '" · IlO\''\' 'i"
.-(''.s t~'LI) 'l[,
, t,ll l\ despcz,t.,
11.10
. . ' '~ ~ . "" 111
' I ' q ". '
.1 L
1 lI XIJO[' llloLlOlCS
'
' Vt.ncuncntos
t .1
dn,s ú. natnrPz: 1 tlo sel'l'i"o policial, t.a.cs como p:t.l'l\ o.> uu eg:~t os'-" J>.D.l ·t:t; .Porem, cn en':'o
ncllc• so ohsct·va..
•
IJIW tudo se pude Cllil"illl\1' dtgnam1mte,. d~txando-st··llles as cu<ta.s pelos actos tlu Fll'lS·
1
0 Sn. Gom:~srmo--Apoiado, muito Ir 111.
1di\·i'io Vuluntarin. Jll'tt .ica!los nos ~ens carto·
0 Slt. ELY.-l'U \L\it1'Jiis -0 projceto me ~al.i<· t•ios ·,
,.
_
:litz, ma,; en, nW.1•s no iul;niiD 1Ic ajwla. 1· a , 111.. Alem dts,;o, ontle.lm .: •. mesma l'~Z~o, deve
piLSôlL;I'Cill 1lu fjltl' !lu ll\zur· llllli\ et•itiea., I:Ullltl IJII,\'!Jl' i\ lllüSJlll\ !lt;[ltJS(():tO OS CSC1'1VI1C.< dOS
a. .libct•datl<: tln olli.wceut· ao Senmlo a!,.:: 11111 ,1, tlulr•gado.' ta.mbem tcem ot•1lenmlu !lxo, o onoiJSCl'l'iL~t"tes, no umpcnho fJilO lh~o !l:· ltH•I u- l.t'f't:mto o :tr.t. 12 tlo Pl'U.Jccto deJXa·lhes as
1'111·0, A< lllÍillta$ CIIIU!ltla,:, Clll.t•üÜ\lii.O, nfto IIHI.i\S, (Aputifl/us,)
altet•n.m n [li'Ojl'cl.u; cotnplutttm·o, da.t!llo t\
E' um:t compr•tl,:H,<ito qne não tlovomos re·
polic.iit atl.!'ilJUil,,.ics que julg·o indi <pun ,,,1sar aos tlclega.!loH du pulieit\, o t:rnto ma.is
s:wC>ts.
11tcil, quiLllrlu ellot. natla cus 11 aos Cdl'r•es pu·
. Sui, SI', ]H'csitlente, qun tmlos n1'1s tle·u- ltlicus. A reml:t qno tttll•it•ia ao Tllesotn·o pela
,]:Uuu:-; lcvnl' n. t!'l'll10 o, rtua.nto nnte:.;,

t 1S:-i:l l'tl·

d •\·oiw}~o da.:; custa..: sm·ú t;ii.o insigniOcttntc,

· 1\Jrma; llla$ V. Ex. co!nprultmtclo qttu, 111111 qttr• pot' curto u:i.u 1•alc a.pmms priVt\1' dellus.
vez fJUO tumos e~to pl'OJCetu, que eueerJ'tL l\111 u~ uelegatlos. (A 1,oiados,)
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Portanto, tomo a liberdade de rometter li ciencht pum nií.o me obrigar 11 repetir a leimesa mn:t emenda suppressiva da, lettra E do t.mn. . «deYc remct.tet· ao juiz da Jbrmttçiío
citado a.r·t. 11 e outm do art. 12, pi1ra pol-o da culpa., com os autos do corpo do delicto e
de accortlo com o que tenho expendido. (LG.) imlir·:rr;Ges das testemunhas, todos os esclare·
. Quanto ttOS arts. 14 e 15, estou de pleno ac· cimrnto~ colligiuos na iürma do n.rt. 10, § I"
cor(lo com o que alli se dispõe, mas julgo o da lei n. 20:33 de 20 setembro de 1871,
art. 15 incompleto, e, por isso, venho em au· excepto na parte derogada pelo presente
xilio da re!brma re~tab~lecendo uma disposi- u.rtigo.»
ção da lei ile 20 rle s~tembro de 1871.
Om, eis nqui a resposto. us obscr•v, çües do
· V. Ex., Sr. pt·esidente, e o Senado compre· honr.rdo Senador, que, .iii vê, nií.o silo indi·
· hendem que a policia nem sempre poderá gesto<. nem impertinentes os reparos que faco
bem uesempenlmr·se ilos seus encargos, e sobre o artigo no intuito do completai-o. '
acautelar, convenientemente, os interesses da 0 Srt. TAVARES BASTOs-Nií.o fiz esta in·
justiça, desde que niio tenha em si propria just.iç,;l tt V. Ex.
faculclalles e recursos adequados ú. natUl'eza
especial ilc suas l'uncr;ües, quanto ao tempo e 0 Sn.. ELYSllU MARTINS-Portnnto, não ha·
Jogar, porque a sua acc;iio e continua e niio veurlo raziio pam que fique limitaua a comsofrre soluçã.o nenhuma. Assim, nií.o se pt'rde pctcncitt rln. policia. a especie do artigo, é
deixar de dar à autorid:1ue policial attribui- .1ustn que lhe addicionemos tambem a Jaçües que COl'l'espondam, o mais precisamente cult!ade contidtt na emenda que vou otrereccr ao Senado. (Lê.)
·
possível, a essas necessid:1des.
O ttrt. 14 restltbelece a competencia dtt
policia pttm o prPpa.ro e .i ulgumcnto dos pt·o.cessos nos termos de serJ••rltnça bem. ·vive•·;
por que não r2sta.be!ecc 'tambem 11 sua. competencitt paro. decretar :1 pl'i~ií.o preventivo.
dos inuieiado,, desde que se tenllllm preetl·
chi do tts formalidades Je~;tes, do que chamarei
primeiro inquerito, pcl:t conflssií.o do pr'OJ)l'iO
réo, ou pelo depoimento de duas ou mais testemunhas tle vista 1
Não ha mzão de ser pam semellmntc cul'te
n:1s at.tt•iLui~'ües lia policia. A necessidade de
requisitar dn.s autoridauc'S jutliciarias :1 prisiio
preventivtt, burli1 constantemente 11 acção dn.
policia c tltt proprittju,tiç:l, como é facil com·
prclienuer e se verifica m1. pratim1 em repeti!'
as hypotlreses; port:tnto, ti pt•eciso que 1lque
bem expt·es'" es.'a !hculuade indispcns:wel 11
uma bott org-anisaçüo policittl.
0 Sn.. TAVAHllS BAS'l'OS dll um aparto.
0 SR. Er.Ysim MARTINS- V. Ex. ni'io tem
ruzií.o; our;a·me e cuncordar:i. commig-o.
O SR. UJJ,\LAINO no A)IARAT, lht um aparte.
O Sn. Er.YSIW MARTINS-Justamente, u o
que estou uiztm(lo cm respostt1 no nol.oro scmt·
dor por Alttgous.
O art. 15 do pro,jecto diz: «E' limitada a
competencia da policia nos inqucritos pama
J'ormaç,ão d11 culpa nos crimes communs, ás
· diligencias policiaes pum o descobrimento dos
J'ttctos criminosos o de suas circumstn.ncias,
devcnuo tmnsmittir com breve rchtl.orio tli:rectttmcnto ...
O St~. TAVARES BAs1'os-lsto é quanto aos
inquorito~ policiucs.
. O SR. Er,Ysllu MAn>rrNs-Pois o justamente
isto que diz o artig·o; mas V. Ex: tenho. pa-

Sem essa. Jilcultlnde tt Ítcçi'í.o policial fica
tollnln de modo injustificavel. (..tpnir,fo.<.)
E de Jh.cto, Sr. presidente, por que nega,r i1
autoriilndo policittl ii titeuldnrle de decretttr a
pri~i'Lo Jl!'cvent.ivtt nas condir;üPs especificadtts
nn. emenda? Quantas vcze~ :1 rcquisir:iio do
manrlado i1 n.utoridadejudicia.ritt não burl:1l'lt
os melhores esfort;os d11 policia? São hypo·
these~ que lhcilmente entmm no ilnimo de
totlos que cogitam de semelhante assumpto.
(:1 oia' I"".)

A segunda emenda no art.. 15 corresponde
a. }neu ver, a uma necessidade p:1l·
·prtn.ntc. (Lr:.)
Porque ne~tW li policitt 11 Jltculuutlo 110
ttcr·eitttr a llan•;a provisori:t, nos cusos cm que
a ll'i ti pel'lllit.te?
·
Nttdtttlbsolutn.mcnto prjdc jusl;i(lcn.r semellmnt.tlrestricção it autoridade policial. (ilpoia·
tr~.mLtem,

r/os,)

A pt•isü.o pode tel' logar tL noite, nas runs,
nos thetttro~. ou mesmo dumnte o dia, mas
em hot'il em que as autoritlauos judicim•iasjll
nil.o se,jam encontradas nn Jüro on mesmo ms
casas tias suas tttHliencins: o cttleule-se a.gora
quu de a.trop21Jo~ o VOXitrnes prtl'tl o preso o
parit a pt·opria autoritlaue policial ! (Jlluito.<
apo 'wlos,)

Pot·mnto, ii minha emendo. suppt•e uma
Jacum1 do pro,jecto.
O SR. UnAr.Dll'iO no A)IARAT• diL um ttparte.
O S~t. Er,YSllU MAm'INs-Agratleço a V. Ex.
o conuur•so do sou ttpoio, tiío i!lnstrtttlo qmtnto
competente, c cadtt vez mais mo conven,,o do
qnc tenho justillcado plenamente tts emendas
quo ac:tbo do submett.et· it consiucraçiío do
Senado. (;ll!tilo úam, mui/o bem, apoiarlos.)
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Vem iL mestt as seguintes

Art. 11, 1ettrrt e-supprimtt·se,
Art. 12-diga-se-os delegados-e o m[l,iS
como estit no projecto.
Art. 15 § 1• <tccrescente-se:
QuiJ,ndo, porém, tratar-se de crimes ilmfl:tnç:weis umtt vez preenchidtlS as lbrmali·
eludes legries, ou pela confissão do criminoso,
ou pelo depoimento de llnas ou mais te.stemunlias de vista, tt policin. poderit decretm·
por si <t prisão preventiva. do indiciar.lo, independente de Jn[l,ndarlo requisitorio l1 jnstiç[l,.
Ao art. 15 § 2': E' tr~mhcm dr~ competencia
dr~ poliéi<t rt con~essJo ele ·fin.twa provisori::t.Etysm• Jlarti•?s.

Fic::tm sobre ~t mes::t, pttm serem oppOJ•tun<tJ.Uente apoiadas e postas conjuncbtmente em
discussão, com os artigos :1 que se relerem.
O 81•. Ubal(lino do Atnaral

alegrou-se ao ver o nolrt•e semulor pelo
Pi::tuhy lemnt.ar-se pttrlL discutir este projecto. lmaginou a pl'incipio que estari<t Íll~ei
ramente de ::tccordo com o nobl'e sen11dor; mJelizmente não Jbi tmrto assim.
O Stt. Er.YSEU MAR1'J="S- E' incom·eniente
só par::tmim; e pttrlt htmentar isso.
0 SR. UnAT.DJ:\'ODO AMARAI. diz que Onobre
senadO!' começou por achar que ns mJtorid::tdes
cread:ts pelo projecto não estilo sulflcientemente remuneraclas ...
O SR. Er.YsEu l\IARTI:\'S-, A comecar pelo
cltefe de policia.
0 Sll. UBAT.ll!:\'0 DO A)J,\RA!.... do que
concln i u q ne se deve n.ltemr o n.rt. II n. I
c o <trtigo seguinte, ~tflm lle que os deleg<tdos
tcnlmm custás. A este respeito nch~t·Se o or-ador em distn.ncitl enorme, porque a s1m maior
preoccupa~fLo e o excesso llo despem que esse
p!'O.iecto vem tr-azer.
O SR. Cor~r.uo E CA)Jpos-E' verdade.
O SR. Er.YSEU li!AJtTJ:\'S- E' mm despez11
produ cti m.
O S1~. UnAr.m:-;-o vo A>IARAL-Ninguem desconhece que lm necessidade de se mclhomr a
]JO!ici11 Lla Cttllil.itl Fedem!, que ó necess<wio
do.r-lltc unm OJ'ganisar,•~o novtt, e Jitzer mesmo
<tlgum StLcri(lcio pam isso. EntrPtttnto, é i_ncontesl:iwel 11 ue .i<L se tem <UJgmentn.do mlllto
as llc~p~,zas policiaes, e que este projecto \'em
trn.zm·, pelo menos, um novo augnwnto llc üOO
contos llc l'L•is.

0 SR. Er.YSEU MARTINS- 0 que não

e

muito.
0 SR. COET.IIO E CAMI?OS .,.. Mas Ototal ji é
tle 4 GOO contos.
·
·
0 SR. UJJAT.DINO.DO AMARAL responde que·
que nfi.o seri::t muito, si o p[i,iz estivesse ·em
maré de prosperid<tde; mas, como estú, muito
proximo cht ruintt, e muita cousa.
.
·
0 SR. ELYSEU.MARTINS-Apoi::tdo; m[I,S nós
temos dous orç,::tmentos, o da marinlla e o dlli
guet'm, oncle podemos fazer gro.ndes córtes.
OSR. UnALDINO no AMARAL diz ser preciso não
esquecer que, o.incla ho. poucos dias, votou-se
no Sennllo um cre(lito extraordinario no valor
de quatrocentos e tantos contos,pam o serviço
da polici<t.
Portttnto, reserva-se vam em occasiilo opportuna nmndtw ememl::ts, princip!tlmente li,
tabella elos vencimentos, que acho. excessiva.
0 SR. CoEr.rrO E CAMPOS-Apoiado,
O SR. UnAr.DINo no AlirArtAr., proseguindo.
diz que deseja-se passar ele um regimen a
outm inteimmente opposto. Ate ag·ora n11d[l, se
pagava tL maior parte dos i'uncciono.i'ios policines; no entretmJto, p::tssa-se ao excesso contrario: cre<tr um gmncle numero de emprega-·
dos e pag<w-llles generos<tmente. Isto nilo é
passivei; precisa-se ficar em um meio termo:
creo.r os empregados e (htr-lhes vencimento,
mas vencimento modesto. Os que <tté ::tqui
serviam s2m remuneração alguma, servirão
melhor ele om em cleante com u mo. certo. remuneração, 111i.o se tendo em vistr~ enrique- .
cer esses ftmccio1mrios.
Nií.o a.c!Ja que s~j<t exorbit:111te ::tremuneraçii.o ele 15:000:'; ao chele de policia, mas cl[i,lJi
por deante crê que tudo é excessivo.
0> delegados ttuxilhwes do chefe Yi'Lo te!'
7:200.SOOO. O orador aclm muito, e proporio.
que se d~sse n, cada um desses funccion::trios
o vencimento .de Q:000$000.
Serviltm <tte lm pouco tres delegados de policia ...
O SR. Gu. Gour.AHT- Aclro sobretudo excessivo o numero ele 20 delegados.
O SR. UnAr.nr:-;-o no A)!ARAL... ultim[l,menb, cre que cinco, e, si mio se cngmm, os
seus vencimentos silo de :J:GOOSOOO. Pass<t-se
pelo Pl'Ojccto <t ter 20 Llelegaclos nas circumscripçücs, rt •1:8008 cada um, c mttis oit~ delega;
üos sulJIIrlmnos ~t 2:400f; crtd<t um. J<L se ve
que eCXtl'aordinario O"ttllg'111ClltO ela despezo..
Bem pótle o Senado reduzir estes 20 delegaLlos ao vcn(·imcnto de tl:üOO::; c<tcla um, o o
omdor as;egut•n. que não 1\t.ltarii.o tleleg-udos,
que, ao contmrio, h<i.o ele Hobr<W pretenclent~s.
0 Srt. EJ.YSllU l\IAHTINS- A questão e llas
n.ptillües.
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O Su.UBAWINO no A~IARALdiz que os delegados suburbanos, cujo serviç•o é muito menor,
muito menos importante, e r:u,jo c11rgo até
boje ertt exercido por subdelegados nii.o retribuidos, por supplcntes as vezes, estilo indicados a :2:400:';000. Passttriam a ter 2:0008;
achando que ficavam muito bem pai)'OS. Os
· 200 insp2ctores, por exemplo, a I :800$000. siLo
os antigos inspectores de quarteiriio, que nada
. venciam. Crê que qnem nada vencitt ficnrli
muito satisl'eito cm ter de ora cm dennte
I :200$000. E assim tudo o mais.
Na secret11ria da polici11 tambem ncha muito
altos os vencimentos ; mas fundamentarit as
emendas quttmlo se puzer em discussão especialmente a tabe!la. Aproveita, porem, u
occa~iiio, como permitto o regimento, ele Jltzer
observações gemes sobre o pro,;ecto.
Vii que a policitt vae ficar ligadtt ao lvlinisterio do fnterior. Mas tendo passado no Senado a idea de se restabelecer o Ministerio dn
.Justiça, niio sttbe si !i pensttmento do Senado
destacar este serviço do Ministerio da J ustiç·tt
. para passar ao do Interior, ou si, resta.belecido
o Ministerio da .Tustiç•a, ficará o ~erviç'o da poIicia affecto o e!le.
A ,grnnde despeza quo o projrcto vem trazer, parece de certo modo alliviada aos cofres
gerues. ·visto que uma d11s disposiçjes do projecto diz, e erG que o orçttmento ta.mbem o
diz,que metncle dns despezas policiae> scrit
feita pelos cofres municipaes; e 11te o projecto
parece que nlio tem muitn confittnç•tt no auxili o municipal, e cautelosn.mente diz que a. municip11lidade pagará adeantadumente.
0 orn.dor duvidn muito do resultado prntico
desta disposiç,iio. Em menor esc11la vae repro·
duzir-se uma questlio em que se dehat.eu na
· Constituinte. Os honruclos senadores hão de
se.lembl'ltr de que um grupo no Cong-resso
p1•etenditt ·que todos os impostos 1bssem cobrndos pelos Estados·
.Tit nessa occnsiiio ttchtwtt impraticn.vel o systema, o que o resultado seria tt Unifto nunc:tt
ter meios de satisfazer suas neccssidndes.
Orn., em um circulo muito mais restricto,
parece-lhe que é o que vae ~e dtLr com rela~ilo it municipalidade. O Cong-resso decreta
11111ior ou menot• despeztt, con1ilrme lhe parecet· necessttrio ao serviç.o po!ici11l; em uma
disposição declttra que tt municipttlillttde pngttl'á a metade rlus despezas.
Mas, a municipalidmlc,que tem sua vida separadtt, que tem suas rendns, que tem suas
despezn5, faz o seu orç11mmJto cren.ndo impostos, <trt·ccttdtt os mesmos, c dit-lhes o destino
conveniente.
Pergnnt.tm't., portanto, si n municipaliclnde
niio est,iYet' de nccordo com o que o Cong'l·esso
tivO!' leito e niio fizer ns despezus, qun.l ó o
meio rle se exigir essa metnde que tem de ser·
pngtL por• clltt ?
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Oresultado seriL que a municipalidade nii ·
íhz asdespezas, eellas seriioii.:itas li cust11do;;
cof't•es íhderaes. Haveria talvez uma soluç,i'io,
mas es~tt exige novo estudo,e tttlvez alteração·
da lei municipal. que jiL estiL em via de ser ·
approvada, que depende apenas do voto da
Cnmn.ra em relnçüo ás emendas apresentadas;
pelo Senado, que serht destacar alguns destes
serviços poUciaes para serem affectos iL munici p11!idade.
Mtts o Sennllo tem entent!iclo, e aclm que·
com rnziio, que não se póde passar serviços.
policines pttra a municipalidade; e ella, uma
Yez que niio crett logare>, niio nomeia e niio
demitte, niio receberit a ohrigatorieclaclc d11
de~peza.

Vê tambem na tabe!ltt a quantitt de 50:000$
pum diligenr·ias policia.es. NiLo sabe como
harmonisar i8to com o credito que o Senado
votou. ha poucos dias.
Tendo sido solicitado. pelo governo um
credito de GOO:OOO:;;, para o serviço policial~
fomm concedidos 200 para deligeucias .
O projecto mnrca 50:000$. Não serã o orador quem reclame, ao contrario, desejaria que
ficasse recluzida 11 cit'rtt ; mas acha cUfllcil de
hmmonisar isto.
O nobre senador pelo Piauhy apresentou
ideas. que lhe parecem muito dignas de consideraç•iio e de estudo. Por exemplo, diz S. Ex •.
que a necessiclnde de relürrnas colloctt o paiz
to elos os dias em difllculdades.
Teem-se l'eito tantits reformas, que, muiti1S·
vezes, umtt nimln niio }lassou, já está outra
em projecto. Agortt, por exemplo,com a organisaçüo policial tem-se de alterar muito as leis.
O nobre senador teve muitlt .ruziio qtmndo
fez reparos sobre o art . 14. (18):
<<E' limitacla a competenci:t da policia, nos
inqueritos policines, para a tormaçiio da
culpa nos crimes communs, ús diligencias
policiaes para o descobrimento dos Jactos .
criminosos e de suas circumstancias, · devendo
transmittir, com brevo relntorio, directaJiJente ao juiz cltt Jbrnmç•üo dtt culpn, com os.
autos do corpo de delicto c de indicaç,ão das
testemunhas, todos os c~clarecimentos colligidos. mt fôrma do 1wt. 10 § 1" d11 lei·
n. 2033, de 20 de setembro de 1871, excepto
na parte dcroga(l<t pelo presento artigo.»
Proseguindo, re1'erc-se ao art. 15, e acha.
que niio e tüo simples; concede à po1ici11,
mas concede muito limit.ulttmente, competencia po.rtt inq neritos necessarios tt forma~rto·
dtt culpo. nos crimes communs, restringindo
esstt competencittú..~ dilig·eucias polici<tcs ptwa
o rlescohr·imonto dos lhctos CI'iminosos e de
suns circumstancias. devendo trn.nsmittir,
com breve l'elatorio. directamente ao ,iuiz d<t
lill'tnaç·üo dtt culprL, com os tmtos do corpo de
dolicto e indicur;lio dus testemunhas, todos os
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cscl1trecimento' collié(idos, na. lormrt do rtrt. immrdiatttmentc remetter o inquerito que
10 § 1' d1t lei n 2.0:3:3,de 20 de setembro de tiVI'SSe aberto it autoridade j utli iaritt?
-18il, c:wepto nrt p1trte tlerogadrt pelo mesmo
No n.rtig-o 15 deste projecto' se e't.nlelece que
,artigo
fica :1 autoridade policia.! impM-illllitn.da .de
E>ta. excepçã.o niio lhe J![lrcce muito chtri1 : tltzer pt•is•ies, mas continnarú. a fltzel-as, nií.o
q~ml é a. parte dcrogad1t por este artigo ? h11 duvidll. nonhnm11, e si o nã.o fizer, nüo ha
policin..
qtutltt que n:i.o e ?
Si é Iimi'nd1t 11 competencirt d11 po!ici11, sePor outro lado, o interesse do réo twtorisa
gue-se que e!ln. n1lo. tem mais~cn!nun11 d11~ 11 :l.l'g'triGã.O do honrado senado!' por Piauhy.
attribuJ,,r,es que 11ilt.Jgamente tmlm pela lm Parece que se tira da policin 11. competenci11
de !Si! · si n1i.O, essas que aqui estilo : fi1Zcr pn.m conceder fi1tnçn. provisoria. Desde que
inqueri to~. tomar depoimentos e remetter os o twtigo limitou tocln.s as attr: buir;iips d11 poautos ~·~ 11utol'id1t e competente.
licin 11. essttspr•imeims diligencins,ta.lvez tlcari1
Está 1le pedeito lte?ordo com 1t ~riticn. qne duvidoso si tl. anctol'idade policirtl póde cono honrnrlo senadnr tez tl. este 11rtt;W e, pude eeder esstl. tli1nç•11, que, ttiil'ts, é tuna das me-dizer 111ais. com 11 crir.ictt que merecem as l hores providencias que a legislaçã.o tem adopratica~ ant.er·iol'eS e 11ctuaes tl. este respeito. ptado.
Como ji1 t,-,v" occa_siã.o de lembrar muitas Em vistrt destas duvidas. em occttsiüo opvezes, n a.indn. illl. polll'o tempo pern.nte o Su- pm·tnnlt, o orador ttpre,entará a!g-umas emen·premo Tribunal FedeJ·al, ha um1t hypocrisin. cltl.S ; de;ejn.nclo, por·ém, ouvir o lion,·ado co!que exi~te d••s Ie o ten:po do imperio e que lw4'a, sen11dor por S. Ptl.U!o, ex-ministro d11
passou pa.rn. n. Republica..
justiç,tL, que é llltl.is competente tlo que ninEscrcvem-~e •·m nnssas constituiçües, diz o guem sobre esta mrttcritt, quan t.o it subordinaorador. pr·incipios excessivamente liberaes e r;i"io da policin. n.o ministerio do Interior.
isto na. con,tit.uiqã.o monarchica e nn. acturtl,
Antil-!'llillento el11t pertcncitl. tl.O Ministerio
mas 1~i:io podem ::CJl' p_ostos Cll} p_ratica.
da..TusLiça, que llie pat•ece vae se restabelecer.
Assuu u q 11C nao dtt-se o thretto de prender, Não rlevcr·it,pois, Jlll.oS:tr pam o Miuisterio do
it excep~'ii.o tle fln.grante delicto, sem n inq ui- Interior, como estit no pi'O,ir>cto.
rif,ã.o de l.ost,emunhas, e outros requisitos.
Parece que ellc foi org-11.nismlo, antes do
Isto e altamente .Jiboml. Mas acontece que rest11.helecimento do Ministerio da Justiça ; ou
este rc:.:imen ó c~>mpletamcntc impossível, c houve mesmo intenr;i"io de de;:tiLCar para o
si Ji:Jsse'posto ri.u:oro>samente em vig-or sô seria Ministerio do Interior o servir;o dtl. po!ici11? '
preso quem quizesse ser prrso.
·
A este respeito ('1'11 nec2SS1wio s1tber-se tl.l·
gama.
cousa do pensamento do auctor do
O Srt. gr,ys1m M,\RTINS- Apoiado.
prqjecto. Pen~a que 11 polici,l. deve continurtr,
O Srt UnAWINO no AliARAL diz que, jus- como 11.nteriormcnte. dep2ndonte do Ministamente nos f'ltSO< rntl.is gmves, nos cJ•inws terio tltl. .Justic;tl.. Não vê. por·úm, inconve·que cn.usum nin.is n.larma, o réo teri:t mnito niente ll.l!4'11m cm que pa>se partt outro rnitempo ptra ausentar·-se,emrruanto a autoritlatlo nisterio. E' que~tã.o simplesmente de divisão
po!ici1tl fic1wn ouvindo testemunha~. proce- de tmb11lho e de ttttribuiçües.
demlo tl. utos de corpo tl.e delicto e procurando
Qua.nto it competenci:t da Jl"licia, já disse
provt~.s p:tl't1 solicitar a pr·isi'io, provas que o que pensn.va., quer quanto ús prizües prelll'lll sempr·t, potlcm-se encontrar de prompto. ventivas, quer quanto it concess'o de firtnO que aeonkce, poróm ? Cae-se Plll um çns pmvisol'ias ; q uo ao menus deixe-se-lhe
11huso, i'to ti •·m unm hypocrisialegn.l, qtie c~sa. attribuição.
.
nã.o lhe pnrocc <lig·n11. de um povo livre nem da Em rPlnçi'io às dcspezas, nã.o potlerú. votar
11lltorithtde pnblieu.. P1·ende-sc o accusndo e o pelo projecto tnl rr !Utl estit. E' PI'OCi o ll1 ui to
consm·vam cm 11111 xad1·ez, em um lognr, que bo1t v01iiade para. se acccit1W rr nnlqucr ttnnão tem o numc de p:·isã.o ( ri,,., ) pot• um dia, g-mento de despezn. e quanto iL Labclla que
tlOllS, tres, 'rtmntos p1treç:t it tl.tltorirl:ulc. De· ácompnn1!11 o pt•qjecto, espern. que o Senado
pois üe 'e fttzm·em tndn.s as t!ilig·eneias neces- o auxilie a cort1tr grandemente.
Stl.l'ias p1tl'l1 r·r•mettl'r o inqnerito it 11tltol'idacle
jUt!icia.ria, petlc·SB u. auctol'isaçã.o delht p11.!'tt VozEs-Muito lJem.
pt't'nder 11m sujeito que estit pt•eso lm muito O SR, Er,YSEU MAR1'I1ís-Conto com migo.
tempo, c o juiz mamla. p1t~s1tr o mandado de
pri>ã.o, com muito r·idiculo, com muito rlcs- O Sa·. GotnCuiÕ!oro entontlo que a
pt·esti;!,'io dtt 1tut.oridatln tleante do propl'io policia (!it Ctl.pitu.l Fedm·al deve sm· tlo ad1t com
t•eo, qiw rcc:•hc uma iutilmu;•ito tle pt•isã.o, es- llllltl. orgnnisuçúo poliuial de tal ül'dcm tt pmto.urlo p eso h1t muiro l.empo.
vcr as ncccssidndes urg-entissimas, ~ohretudo
0!'11., nã.o cr1t melhor q uc ns cousas se "fizes- com o policitl.menl.o 1lestt1. enorm" cidade.
sem n:tl,lll'lllmcnl.e? que a nutoritlntle poliNin~·nem poderit nc:.:m· nstlitnenldades com
. cial pudeSSd rc•ll.liSnl' U. pris~.O preventiva O rtne tem arcttdo todo~ os clictcs do policia ela
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Cttpito,J Federal e bem assim os embaraços que hontem ouviram a exposiç•ão do plano de or·
teem surgido pa~~t< o bom de~empenho oo ar· ganisação desse ramo do serviço publico feito
rlua. missfi.o desses fiHilccioAJnrios.
pelo honraclo Dr. chelhle policia.
'l'm·ilt a mesma. opiniií.o do honra.do senador lvlas, como no correr do dcbttte sobre [1, mapelo Pit<uhy, que nt< lei ~I to se discute, dut1:.. ter i:<, os orudorcs que o pt•ecedemm na tri·
do-se :t cornpetenci:t necessn.ri:t pam repressão buna :tprcsent[l,t':tlll algum:ts emendas que,
dos crimes, se desse tt mn.ior ibrçtt :'< :1utori- unut vez :tpprov[tdas, fariio volt:tr o projecto
darle pn.mtt pr-isão dos individ11os que ibsscm ao oütro mmo elo Potler Legisl:1tivo, em vircolhidos n:1 pePpt·cta,,ii.o dos crimes.
tllllc do preceito constitucional, :tninut-se por
Uma. duvidrL importante, porém, surge em i~so a ofl'erecer umtt ememlrL que, vindo sascu espírito, c nfi.o vacillou um momento cm tislltzet• umtt necessidtl.de pttm u boa organis:tconscntit' 1ito súment,e naquillo que ncss:1 lei r;ão polici:Ll, não embaraçar[~ a approvação
se aclmm consig-nado.
do· pr·ojecto, porque seguirit. os tramites a
Com relerencitt :·~ prisão, cntcndorjue niio) q uc as ontl'as terão de sujeitar-se.
cstttnt!o rcvog-a.tlll tt lei de 1871, lmm como o • Antes de tudo devo dizer que não acceita
decreto,J82·1 de2tle noYembro tlumcsmo anno. nenlnun:t das emendas apresentadas pelo non.lii se ncli:1 determiu:tdo prccisamcute o modo hrc senador pelo Piauhy, visto como ach:t
de eJ!'ectmr-se :< lll'isii.o nos c:tsos dndos.
inteiramente improcedentes as mzões acldul'ot• eonscguínte, desde fJUe ú lei o art. 20 zidns por S. Ex., p:1r:1 justificai-as. Assim,
do rll'crcto tl:l novcmhr·o de 1871, cst:·~ :t n.uto- por exemplo, quanto l~s cust:ts que o
ridacb policia.! perleit:LilJCnte resgmmlatl:t ttrt. li do projecto faz reverter :10 Estado
com os meios neccssa!'ios pum pt·endor· o cl'i· par'<t nuxilio 1~0 pngamento do pessoal da pominoso.
lici<t e que s. Ex. quer que sejam cobradas
Sobt·c :t questão de fin.nçms, entende que ne· pelos delegados em compensação ao seu exiguo
nh umt1 dtt vid:t resta :1 semelhante respeito, ordenado, entende que não deve ser acceit:t a
desde que, pelo § 3' do n.rt. 1" do a!lutlido de- emenda apresentada neste sentit!o,não obstaute
creto de novembro de 1871, :t autoridade poli- rcconliecer que peltt tabell:t annexa ao procittl pôde, e é de smt competencilt conceder n jecto ainda ficam as autoridades policiaes
tlrtn<:a· provisoPit~.
mal remuneradas; sentindo discordar a este
O or:tdot·, !itzentlo aind:~ sobre este ponto respeito tlo honrado sen:tdor pelo Parana,que
longas con~idcr·açGes, passrL :1 tratat• dtt ques- t1 acliou cxagemda.
tilo de custas. e aclm que, destle qne os de- Si 80 c1uer uma organis[l,ção policial seria,
legatlos teem um ot·tlennclo 1lxo, amparados com autoridades rjue não se distl':1iam, que
de modo :1 não pt·ecisamm cogitar de otüt•o empt•ogucm todo o seu tempo, toda 11 sua aetimistet•, o§ 13 d:1 lei que se discute ú bem Yidttdc c eslbrr.<os no desempenho de suas va.iutlicioso e até ut.il.
.
riadas c inccss:tntes 1'uncçües; que estejam
O orador combate aindtt, t'ts consitlerttt;·ücs S2lllpl'e presentes nas respectivas circumscr•i·
feitas pelo nobr·e senador pelo Parani~. com pções, proviclenci:tndo sobre a m:tnutenção d:t
relbrencil1 ao twgmento tle desp2Zt1. e ter· Ot·dem e d:1 paz pub!iclt, gur:tntindo 11 liberdamina dizendo que não vê com tttnto temor tlo indivillua.l e o direito de propriedade, não
as con8ns pnl>licas, qtmndo so tm.tn. de umn. ó por certo com :1 exig·ua quantitt de 4:800$,
despez~L importt111te e de g-t•atule ncce>~itlade. rpte a t:cbel!u. taxou pt~rtt os deleg-:tdos, nem
Ningucm mais pedindo ~ }Jtt!tWt'a, cnccl'l'a- lllUS!I~O ti de 7:200~ que p~r.ceberão os dons
se ti tliscttssiio.
:tu~t~ll\rcs do clte.Je de poltct~, que se conseglllm um tal clasulm·atttm. Nt~o obstante recoSt'p;ue-sc cm 2' cliscussiio, tt q tml cncerm-so nhccet• ti exiguidade dos vencimentos desses
sem tleb:tte, ttrt. 2" dtt proposição.
l'unccionn.rios, ttinda sendo approv:tda a taSegue-se c1n 211 discusstto o ttt•t. 3').
bella annex;t ao pt•ojecto, nilo póde concordar
que sn llws dô direito rL cust:ts, porque entende
O Sr. 'J.'ayn.t•cs :na.stos-diz que que autoridade t<lgunm deve receber gorgetus
uão se tinltt< prcp:trado p~m< discutir o pro- dt<s partes que perante ella pleiteum,visto ser
jecto tle quem tmt11, pot•qumlto ucretlitttv:l deprimcnt.e do prestigio que devo clla cer~tl'
f{nc csttL\'n. no :tnimo c'e l.otlo~ os St·s. Senn- se pam o bom tlescmpcnlto de suas f\mcçoes.
dm·o~ n.ppt•twal-o sem tlumot•n, pam t.lottll'·Se Nosso sentido .it't teYo occasi:1o do mttnilestl1r·
:t.C:Ij~il.iLll·~edet·a:l com nmtt Ol'g'll.lli~aç·ii~ voli- so elll Ullllt dn~ sessües pa~Stttlas, quando ~e
cutl forte, mtelltgcntc c de pessoal htLilllttado. tl'l\t:LVtt do pro.tocto do t•elot·nm du orgttnt·
ptl.l'tL os multiplos deveres qne llto siio ineum- snr;tío judicittt•itt do Di~tricto Fcdol'ttl, e teve o
IJidos, tio modo 11 cort·cspomlm• ao grito do ci- pt·u.zer de vet• que suas obset•vaçiíes lbrttlll acYilisaçiio o desenvolvimento tL quo tom elln ccitns pelo illubtt·e a.ntot· do projecto que enntting-itlo ; c 1bi por isso 11111 tios primeiros t1 tão so cliscutin..
hi'Put.hec;tt' n sott voto ú.~ commis;:,·,e;: l'ouni- . Por conscg·nintc nii.o acccitn. rL ementltl tio
tlns do jusl.ii•:t, Jegisln•.'iíO e Jlmtw;n.s, que nol>ro senudot• nesbo scnl;itlo, Quanto it ouü·v,
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emenda com referencia ao art. 15, entende
ser desnecessn.rill poPque este artigo nü.o limita
a competencin, dll autoridade policial its diligencias necessarias p:tra o descobrimento dos
Jactos criminosos e de suas circumstancias
como papeceu aos nobres senadores que o precederam na tr•ibuna, e pttl'!1 isso bastu, attcnder-se ao qne dispõe o citado n.rtigo (lê):
« E' limitada it competencia cltt policia, no.<
inque)·itns policio as, pm·" a ('o1·nwçao da culpa

nos crimes commwl.,, iLs diligencias policiaes
para o descobrimento dos Jhctos criminosos e
de suas circumstancias, devendo trttnsmittir,
com breve relatorio, directamente ao ,juiz da
1brmaçiío dn, culpa, com os ttutos de corpo de
delicto e indicttção das testemunhas, todos os
esclarecimento> colligidos na lúrmtt do ;rrt. 10
§ 1 o da lei .n. 20:33, de 20 de setembt·o de
1871, excepto na parte derogada pelo presente
artigo.»
Como se vê, não '"~limita i1 competenc'a que
tinham as autoridades policiaes de capturar
os ct•iminosos e tlc exercer outras J'uncç"!es
determinadas em leis anteriores. O ttrti~o refere-se tiio sómente aos inqueritos.policiaes
pura formação da culpa.
O SR. Go~IENSono-Apoiado.
o Stt.'TAVARES BAsros-Tmnbem 0 decreto
11 • 1030, de 14 de novembro de 1890 , que organisou a,justiçra do Districto Fedem!, dn,ndo aos
t
pre ores competencla pttra conceder fittnça,
d1ido fez matiUbo ~ltle passar pa.m essas autoritt es tt a rt mçiio que tinham os ttntigos
juizes preparadores; mtts nem esse decreto
nem outro n,nterior ou posterior tt clle tirou
essa competencin. das autoridades policiaes.
Si, porventura, cllas niio teem attendido tt peelidas de fiança, e mttumlmente porque não
t
·d
eem quert o; mas nao !ta lei que ttS impeça
de concedel-tt a quem legalmente requer•er.
0 Sn. GoMENsorw-Estit cm pleno vigor o
reg-ulamento de 1890.
OStt. TAVAitES BASTos-A emcndtt do oraLlor refere-se it residencitt das müoridttdes
policiaes.
Qmtndo achou-se reunido em commissüo,
perguntou ao Sr. Dr. chefetlc policia, que se
aclmvu presente c que vinlm Jitzer a exposic;üo
do seu projecto, qu11l em a rcsidencüt dos deleg-ados de pollcitt, si o projecto nüo prescrevia que elles residissem no districto de stm
.iurisdicç,üo, e S, Ex. respondeu-lhe que elles
tinham obrigaçüo de residir nas suas rcspectivas circumscrip~ões.
No projecto, porém, nüo ve 11a!avm ttlgullltt tt este respeito; cntrcütntn, era umtt medidtt necessaria e importttntissima...

O Stt. l~Al'\OEr, PJ~S1'AN,~-Apoiado.
O Srt. 'I' AVAJtgs BAS1'nR ... porque, si os delegados do policia niío tiverem llo residir em

seus districtos, nada teremos melhorado, não
tcremos.llOiicia; os dt>.!egn.dos viriio passeiar nn.
!'lli1 do Ouvidor, etc, e deixariio de attender
pr·ompt:tmen te às necessidades policiaes a seu
cargo.
Acll:t, por conseqnencia, que devia-se eleterminar na lei que os delogados de policitt
tivessem residencia. cm suas rcspecti vas circmnscr·ip~rües. E' verdttde que este é o pensasttmcnto do Sr Dr. cheti:l !le JlOliciit; mas nüo
e menos exacto que elle não se achtt tmcluzido em lei. Emqtmnto S. Ex. Jbr o chel€3 de
policitt da. Capital Feder!11, está certo de que
sun. palavrn, serit mantida e obt'igados os deleg-ados de policia a terem residencia em seus
distl·ictos. Mas de ·Um dia para outro póde
S. Ex. deixar o seu cargo e, desde que niio
haja. ntt lei deter·mintlçiio expressa, quem o
succecler póde entender que tal restdencitt niio
é obrigatoria..
Tambem pensa ser necessaria umttdisposiçito
tornttndo os delegados de policitt incompativieis
para o exercido de qualquer outro emprego
ou funccçiio publica, de modo que os que J'ossem medicas não pudessem exercer i1 clinica,
o> que fossem advogados não pudessem
advogar.
Si se quer,e é este o pensamento do projecto,
que as n.utoridades policiaes não se preoccupem
siniio com as suas attribniçues importantissimtts sobretudo em uma capital populos!1 como
esta, deve-st1 fazer com que ellas niio cuidem
de outrtt cousa além dos serviços 11 seu cargo.
Mas .<i o deleg_ado de polici!1 Jbr clinicar, si
lo r advogtw, si lbr exercer um emprego publico, como niio se póde servil· bem a dons
senhores tto mesmo tempo, o result.aclo e que
o serviço policia!Jta de ser prejudicado.
Ntt questão de ordenados, levtmtada Jlelo
ltom·ado sena.dor -peLo Pttranú., entende que
niio deve ser modilicad:;~, pttra menos tt respectivtt tttbelltt, como jit disse. Si it carestitt dtt
vida nesti1 capital, a importancitt c natureza
das l'uncçrüestt. cttrgo das autoridttdes policiaes
niio twonsellmm tt elel'i19iiO de seus ordenados
:~lém do que se ttcha taxmlo na mesm:t tabelli1,
ttttenclendo-se a razões de ordem economica,
nito é menos certo que, desde que se reconhece a n0cc~sidade do mclhomr a urgp,nisaçrüo policittl, e pttrtt isso ó imprcscindivel que
sejam bem remuneradas as ttutoridttdes policiaes, par·u, que nüo se preocupem com outr:t
cousa que nüo sejam os ttrduos encu.rgos que
lhe süo confiados, a. razií.CI economica deve ceder ÍL conveniencia de melltorar tão importante rn.mo do serviço publico, ainda. que serestrinjttm outms despczas. Os orçttmcntos teem
do chegm· ás nossas müos e então poderemos
cort<tr alguma coustt, no exercito, mt mat•inha
ou em quttlctuer outro rttmo dt1 aclministra.çüo.
Quem sttbe si nüo so poderá realisar gran•
Lles economias 110 exercito~ Compüe-se este de
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18.000 praças, mas pedem-se 24.000. Por que.
niio se reduzirá de accoi'llo com 0 governo a.
23.000, para'com es:a reduéção de l.OOO'homens ter-se margem para outras despezas?
o SR. COELHo E CA~ÍPos-.E 0 deficit que já

meio coercitivo por pa~te ~a autoridade superior, a qual po~eria exi~~~ ,por .';!ma PI?I'ta·
ria que as autoridades policmes nao.e.xercessem outro emprego, sob pena de dem1ssão.
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra·
existe~
se a discussão.
Entram sriilcessivamente em 2" discussão,.
o SR. TAVARES BAsTos-O deficit subsistirá a.qup.len?e!'rà:se sein debate, os arts. 4• a 10
quer se Lilça a reducçãó, quer · não. Ci que da. proposu;ao.
diz é que si se puder reduzir a despeza com o Segue-se em 2• discussão o art. 11.
exercito ou outro serviço, aprovei~e-se a re- E' lida, ·apoiada e posta conjunctamente em
ducção que se conseguir para se dotar um discussão, a qual encerra-se sein debate,' a
serviço que urge ser melhorado.
.
emenda offerecida pelo Sr. Elyseu Martins. ·
Por consequencia, o orador diz que se atou- · Segue-se em 2• discuss1ío o art 12'. .,
ta a apresentar uma emenda no ~entido de .E' lida, apoiada e posta conjunctamente em
obrigar os delegados de policia a residirem discussão, a qual encerra-se · sem debate, ·a
em seus districtos e a serem incompatíveis emenda offerecida pelo Sr .• Elyseu Martins;
com qualquer outro emprego ou !'uncção pu- Entram successivamente em ~··discussão;· a
b!ica, durante o tempo em que occuparem qual encerra-se sem debate, os arts. ,13 e 14.
aquelles cargos.
·
Segue~se e~ 2• discussão. o .art 15. ·
E' o que tinha a dizer.
E' lic!_a, apo1ada e posta conJuncta~ente em
Vem à mesa a seguinte
. discussao, a qual encerra-se sem debate, · a
, e!Ilenda oft'erecida !!elo Sr:_. E!yse11 Martins.
Segue-se e!li 2• d1scussao o art. ,16.
EMENDA
O Sr. Ubaldino do Amaral

Accrescente-se ao art. 3° ou onde convier:
· Artigo. Os delegados de policia residirão nas
respectivas circumscripções, e silo incompatíveis com qualquer outro emprego ou f~ncção
publica;
· ··
·Sala das sessões, 8 de agosto de 1892.- Ta'ilares Bastos.
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E' lida, apoiadiL e posttt
em discussão. ·

conjunct(Lm~nte

O Sr. Go1neusoro volta de novo
à tribuna pam combater as emendas que fb·

ram ·apresentadas .Pelo nobre senador por
Alagoa,s, o Sr. Tavi1res Bllstos.
Tratando, em primeiro lagar sobre a questão de residencia ou não d11 autoridade poli·
cial no seu districto, pergunta o orador a
S. Ex. si essa questão não e puramente re·
p;ulamentnr ~ Si é, desapparecerá a difficuldnde de poder um cheí\3 de policia que
substitua, por qualquer motivo, o actual,
pensar de modo diverso, porque nesse caso
a questiío estará resolvida no proprio regulamento.
Si o actual cheta ele policitt ó quem tem de
íh.zer o regulamento, a difficuldade ficarit
cort11cll1, estllbcleceildo-se a exig-encia da permanencil1 nccessaria da autoridade policial no
seu uistricto.
.
Quanto ti. incompatibilidade, l'esponcle o
omdor que, 11inda mesmo que o l'og·ulamento niio tratasse desse assumpto, pastaria ~1m

diz que este art. 16 ·exige esclarecimentos';
e, portanto, os pede, embora hilo impugne a
doutrina que vae ser convertida em lei. ··
O projecto revoga, em parte, o Codigo Cri·
mina! ; mas revoga-o para toda a Republica, ou só mente para o Districto Federal ~ ·
No segundo caso, vqtarit contra o artigo,
porquanto da.r-se~hia · a anomalia de ser um
crime julgado ele modo diverso, quando com·
mettido nos estados, e quando no Districto Federal. No primeiro caso, é de opinião que
deve ser destacado dcrprojecto em discussão,
para formar projecto especial. Si não lhe
1l1lha a memoria, ha o quer que seja .iá iniciado na Camara dos Srs. Deputados.
Mandara uma emenda á mesa, afim de
ser separado o artigo, jit que não se acha no
recinto, para responder-lhe, o illustre relator
da commissão.
E:IIENDA

Separe-se o art. 16, para constituir projecto.
· · ·.,
· '
· Sala das sessões, 8 de agosto lle 1892.-U.

do Amaral.
E' Iicla, apoiada e posta conjunctamente em

discusslío, 11 qual encerr11-se sem mais debate.
Entram successi vamente em 2' discussão, a
qual encerra-se sem debate, os arts. 17 a 20 e
ultimo da proposiçiio, bem como a tabella
que a acompanha.
.
Indo-se ;proceder a .votação, verifica-se não
haver !llaJS .)10 i'~cinto ~Úmero legal, J?elo _que
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se procede à ch1Lmada dos Srs. smiaclores que
comparecemm iL sessiio (39) e deixam de responder os Srs. Joaquim Sarmento, Nina Ribeiro, Manoel Barata, Cruz, José Bernardo,
Oliveira Gaivão, Amaro Cn.valcrtnti, Messirts
de Gusmão, Rosa Junior, Virgoilio Drtmasio,
Domingos Vicente, Lapér, BrfiZ Carneiro, Sal·
danha Marinho, Americo Lobo, Rangel Pestana, Joaquim i\1urtinho, Raulino Horn e Ra·
mira Barcellos (!9).
Não havendo numero legal, fica adiadtt a,
votação.
O Sn. PRESIDENTE tliz que, lmvendo no
recinto numero inferior ao de um terço
de Srs. senadores, vae, na fórma dos precedentes, levantar a sessão, e designa ptLl'a a
ordem do dia O:
Votação, em 2" discussiio, dn, proposi~,fio da
Camara dos Deputados, n. 33 de 1802, reorganisanclo o serviç·o policin,l da Capital Fedem! ;
2" discussão da, proposiçiia da, Camam dos
Deputadas n. 16, de 1892, autorismulo o
Poder Executivo a mandar pagar, dtt dtLtn
desta lei em deante, tt D. Brigidtt Fia via de
Oliveim Gonçalves, viuva da coronel .José
Thomaz Gonçalves, o meio soldo dll patente
de seu marido, em conJbrmidade da tttbel!tt
moderna;
3" discussão do p!'Ojecto do Senado, n. 10
de 1892; sobre irnmigmçüo chineza.
Levanta-se a sessão iL$ 2 hortts e 50 minutos
da. ta.rde.

68•
;~~
.;

sess~~

em 9 de agosto de 1892

Prcsidcnci!t do 81•, P1·mlente de Mo·/'{fes.
( vicc-pi·c~idellle )
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SUM~I:\RIO-CIIn.mnlln-IJoiLnl'n.

dn. ncLn.-A<lianJonLo

cltt votn~ii.o-E~I·I~IJm:-\'I'J·:-P1LrOCel'-01tlli·:M DO lll,\-

Discussii.Õ do ptu·ocot• tln. eommis~liu do mtu•inlm o
gouort'IL tt propmdr\Üo n. Hi-Discnl'tW do ~~·. ltnugt}l
Postullll. -gncoi'I'U;IwnLo tln rlJSCiiSSiio- V nln1.~i'Ln dn
pt•oposii~Ü.o n. tn- Votnçito dn. tn•upnsir;iio _n. :J:I-'J{urploJ•iuJcnto cln Sr, nnu.wu~o1:o u sua vot:v:t~u-Apprn ..
\'J~r·ii.o dn nctn-:Ju 1ltscus~mo do JH'OJOCto n, 10])J~clli'SO do Sl'. Luir.Dolflno-AClirunonto 1ln lli~csn~ito
-Obset•vnçü:o !.lo St•, prusitlonlo-Llt•doln llo tlm pn1•n
iOdo cot•ronto.

Ao meio dia comparecem 22 Srs. ~emvlores
tt Sltbcr : Prudente do Mor•acs, Joao PcriJ'O,
Antonio Bn.cna, Souzo, Coelho, .foa.quim StLl'·
menta MttnoclBarata, GomensoJ'O, El)'seu
Martil;s, Josó Bermtrdo, Oliveira Galvilo, Fir·

mino da Silveira, Messias de Gusmlio, Tavares Bastos, Monteiro de Barros, Aristides
Lobo, Sn.Jdan!HL Marinho, Joaquim Felicio,
Americo Lobo, Silvn CrLnedo, Pm·anhos, Luiz
Dei fino e Hamit•o Bttrcellos.
Abre-se tt sessão.
E' lidtt e post:1 em discu~siio, n qulll encer·
1'11-se sem tlelxtte, Hcnndo a, ·votação acliuda
por Jalta. de numero legttl, a acta da sessão
ante dor.
O Stt. I" SgcJtJ;'fARJO clti conttL do seguinte
EXPEDIENTE
OJiicios :
Do 1" sem·etario lltL Cnmara dos Depu tttdOs,
dlttaclo de 8 elo eorrento mez, rcrnettendo a
seguinte
P!Wl'OSJÇ.iO l'í. 3,1 - 1892
O Congres,;o Nacionttl elecl'cta :
Al't. 1." E' o Presidente t!n, Ilepublica autorisa.do :1 crear uma. nlJi1nelega mt ca.pital elo
estado de S. Pttulo, e outra na. cidade de Juiz
de Fóm, estado de Minas Get•aes, abrindo· o
necessal'io credito pttra occorrer iis despezas
de installaçüo e outras necessllrias.
Art. 2. o Revogam-se as disposiçües em contrario.
Cttmtll'tt dos Deputados,. 8 de agosto tlo 1892.
- }Je,·nw·dino <lo awi]JOS, presitlente.- Anto·
niu rio A:el'crio, 1" secretario.- ,lnto,tio Boi'·
!JCS da AthaiJdC Jwtiar, 2" secrctario . ..:..A' com·
missiio ele finanças.

Do Ministcrio t!tt .rusl;iça, tltttado ele 5 elo
corrente mez, transmHtin<lo, de ordem do Sr.
Presidente tla Repnbliett o com l'clbrencia ao
ollleio do Scmtdo, de Odo mez tlnclo, as inJ'or·
ma~:ões prestaüas llelo governo tlo PttraniL
acerca, ria supprcssüo de otncios vitttlicios de
.iustiç:tt rio mesmo est1u.lo -A' quem tez n. ro·
qui;;ir:ilo, devo! vendo tlepois iL secretarht elo
i:lcnado.
Do citltttl:1o Satur·nino Nicolúo Ctwtloso, da·
ttullt de 7 do corrente, conviclitn<lo 110 Se·
nado pam no dia 10 deste mcz, cento·
m, Pio utL proclttmaç,üo da Rcpublictt no occi·
dente, assistir ÍL commemoraç:ão cívica que
J'oalisa.r-sc-lHt no comiterio de S..Jou.o Baptista, ern liomellttg'OII1 iL mcmorirt de BenJamin
Constn.nt. -Intcimtlo.
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O· SR, 3" SECRETARIO (sarvindo da 2 1~ le e E' passivei que o Senado tenha notado que
Vtte o. imprimir p<tm cntmr na ordem dos tra- muitos ·pareceres da commissii.o ele tlna.nç~s
lJO.!IlOs o seguiu to
teern sido lev;tclos ;'t mesa sem que a assigna.tura do orador appareç11 nclles, tratando-se
nli<'
Ls as vezes de materias importantes.
l'ARECER N, 135-1892
.Nilo vae nisto uma prova de esquecimento
por partes de seus honrados collegas da
As com missões de .i ustir;11 o Jegislaçiio e de commissilo ele fln:inças, nem tão pouco esquifinanças, o. quem Jbi presente o requerimento vança do orador do assumir a responsabilido cidadão .Julião Aurelio dos Santos, servente clncle elo seu pttrecer ·; mas simplesmente
do Supremo Tt·ibuno.l Federal e respectivn. se- uma COJtveniencia elo !Lndamento do serviço,
cretaria, peclindo que seja elevado o seu orele- que íltz com que ns commissões preparem seu
nado a :3$ diarios', allegando que a remune· trabalho e o apresentem a um por um dos
ração de 60$ por mez que actualmente per· membros das mesmas commissões, para o
cebe é insnfllciente p<tra se manter e apre· assignarem e ser immediatamente levado á
sentar-se decentemente vestido no mesmo tri· mes<1 ; de sorte que os membros ela com missão
bunal; attendendo a. que não procede a r·azão qne não estiverem presentes na hora elo
addusida. pelo supp!ic<1nte porque seu em- expediente, muitas vezes cleixam ele assignar.
prego é ele serviço pl'i vndo, e set•viç'o que por E' este o facto que convém registrar, para
smt naturezl1 eleve ser Jeito antes de come- que á Jwnracla commissão de finanças não se
ço.rem os trab;tlhos cluquelle tribunal e de su<1 possa imputar o clese,jo· ele negar a qualquer
secretl1ril1, que teem os seus contínuos para o de seus membros o conhecimento de rnaterias
seJ•viço interno ; attenclenclo n. que pam o em- sujeitas it approvaçüo elo Senado ; nem para
preg-o que exerce osupplicante, que não exige que se possa suppor que da parte desses
Jiabilitações especiues, não 1\tlttL p2ssottl ido- 1ta..i<t a intenção ele esquivar-se á responsabineo ; attenrlenrlo ainda n. que se 1bsse cle1erielJ lidade ele sua assignatura em pareceres.
a pretençilo elo supplic<tnte ficaria a pot·ta Em todo caso, declam que se tivesse coaberta para J•eelamtwões identicas dos ser- nhecimento deste parecer, não o terla tambem
ventes ele todas as outras repartições, aug-men· assignaelo ou o tinha ttssignaclo vencido, como
tanclo-se assim a clespezl1 publica, quando ra- costuma J\tzer, sempre que não concorda com
zões ele ordem financeir11 aconselham a. maior· os seus honrados collegas. ·
par•cimonia no t!ispenclio dos dinlteiros publi· Trata-se de augmentar os vencimentos de
cos, são de po.recer que seja inclcJ~rida <t uma viuva, que havia obtido, pela. tabella
mesma petição.
anterior, as vo.ntagens que a lei militar lho
Saia elas commissües, 10 tle agosto ele 1892. tinhl1 concedido.
Si o Senado · acompanhar a Gamara dos
2'avaras Bastos. -Gomanso1•o.-U. rlo Amaral.
Deputados.
em taes concessões, será melhor
-Rami·1·o BaJ•ccltos Rangal Pastat.w.-Mon·
estttbelecer
por
umo. lei que todasa.s viuvas
tci1·o rlc Ba1'1'0s, -Domingo;· 1'icant~.
ele miliüwes que adquirimm direito ao meio
soldo d;1 tabe!l(L anterior. fiquem com direito
ttO meio soldo pela tabella moderna.
·
ORDEM DO DIA
O Senado compr·ellendo que não se podem
Jazer concessões como a de que trato. a proNão havendo aineln. numero legal, conti· posiçfio, em um período em que os ~egisla~o
nu ou adiada a votação porq ne tlevia começar res elevem convencer-se elo que li prec1so
col'tl1r fundo e lttrgamento em toclas as
a orelem do dia.
para se pocler Jazer luu areamento
Entrtt em 2·' cliscussiio, com o parecer cl11 d0spezas
real.
commissão ele mttrinlnt e guerm, o art. I• da A viuvtt de que se trata .ia tinha o meio
proposição ela Cam::~ra elos Deputados, n. 16 soldo,
tabolla anterior que regia as van<le 1802, tmtoris;tnrlo o Poder Executivo a man- tan·ens pela
militttres
concedidas 11 seu mttriclo.
chw pagar, clt1 d<ltt1 destn. Joi em clcante, a Pol'tanto, si conceder-se
íiWOl', serti.
D. Bt·igültt Fltwin. de Oliveira Gon~alvcs, pt•eciso estendei-o a todas as·este
viuvas
es- ·
viuv;t do corone!.losti Thomaz Gonçalves, o tejam nas mesmas condições, c destequemodo
meio solclo cltt p;ttente do seu marido, em colÍ· to'rnar-se-ha impossível o orçamento que se
1\lrmidacle lht tltbella moclel'lla.
tem elo organisar.
·
.
O Senado sttbe que tt verba de funccionarios
O Sr. Rang·el PeF.Itn,na elir. que, inactivos, ele aposentados, de rel'ormn.clos e de
o pn.recer sobre esüt proposir;ão da Gamara· estú. jubilados .ii~ monta tt seta mil e tantos contos,
n.presentaclo som n. stm assig-nn.tnro. c, devo o não lm llnvidtt que com esses 1\wores de
dizer uo Senado, 80111 conhecimento sou ~obre <tugmento de meio soldo o do melhoramento
n. nmterio.,
elo relbrmo.s, que todos os dias as co.marus
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estão concedendo, si não se tiver um paradeiro
nessa torrente de favores e concessões, o ora~
dor não sabe onde se vae parar !
o' SR. SALDANJTA MARINHO_. Apoiado, muito bem !
.o ,SR ... RANGEL ~ESl;ANA proseguindo diz
que, a vu,Iva, que ,mcontestavelmente julga
digna, de todo o respeitq e da consideração do
Sénadq, ~ão ~em, .entretanto, para allégar em
~~ti fayor nenl1um .. serviço ex;tra01;dinario
pres~.do por seu ,m,ar1~~· por mais distinéto
que elle fosse, como m1htar.
, Elleesteve. noseu posto, prestqu serviços de
guerra, sez:y1çRs .~e .campanha, mas não daqueiJes reconhecidos pelas leis militares com
o caracter de extraordinários, fóra dos casos
qÜe con~tituem o, serviço ordi'narió militar ~e,
modo que morrendo; deixasse sua família em
çoni:lições de. merecer Ullla .pensão, como se
tem teito, em consequencia da relevancia de
serviços prestados por um marido ou' por um
pae •
.
. M~s aqui apenâs tràta 7se de ~ecompensar
serv1çog pr~•tados durante a guerra do Para·
guay .. 'l otlo o. .militar. .~em obrigação de ir
para a guerra, porque quande se alista con·
tra esta obrigação.. A lei,. para recompensar
e~ses serviços, tem estabelecido as vantagens
do,que poderão gosar suas famílias. Ora, a
viuva do ofllcial em questão já gosa destas
vantagens. ·
.. Porconseq)lencia, o. Senado não póde, sem
perturbar ru.nda ma1s as finanças do. paiz,
conced'er este augmento de meio soldo, que
trará um accrescimo de despezas·, porque' se·
ria preciso· estender, um favor desta ordem ás
o'utras viuvas nasmesinas condições, uma. vez
que a maior p'ar~e. dos. miHtar~s mais. distin·.
ctos morreram em consequencm de molestias
adquiridas na campa:nhadó .Paraguily. .
Por,tanto •. decl:~.ra que se tivesse t1do conhccimento do parecer, o teria assignado vencido
e pede licença ao Senado, como membro da
commissão de ftnanÇ,as· que ain'da hontem teve
de conferenchir com Ogoverno sobre a fórml!.
do orçamento, para dizer que e preciso que
elle ponha um paradeiro a estas despezas extraordinarias •
. vota, por consequencia, contrá o parncer
porque acha que o Senado não pratica nenlni·
ma . injustiça e e preciso parar nestas eles~
pezas..
,
.
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra·
se a discussão. .
Segue-se em 2• discussão, a qual encerra~se
sem debate, o art. 2' da proposição.
Comparecem mais os l9 seguintes S1·s. senadores : Gil Goulart,, Tliomaz Cruz, Francisco
Machado, Nina Ribeiro, cunha Junior, Cruz,
Rosa ,Junior, Vir•gi!io Damasio, Domingos Vicento, Laper, Bmz Cn,rneiro, C11mpos Salles,

Rangel Pestana, Joaquim de Souza, Joaquim
Murtinho, Ubnldino do Amaral, Generoso Mar•
ques, Raulino Horn e Esteves Junior.
Deixam de comparecer por motivo ,justo os
Srs. Catunda. Almeida Barreto, João Neiva,
E. Wandenlwllt e Aquilino do Amaral; e sem
causa participada os Srs. Theodoreto Souto,
Amaro Cavalcanti, Coelho e Campos, Santos
Andrade, Pinheiro Machado, Julio' Frota e Pi"n\leiro Guedes.
· Havendq numero legal procede-sé ii. vot~
ção das materias cuja discussão ficou anteriormente encerrada.
·
Vot~se em 2• discussão, e é rejeitado o
art. 1• da proposição da .camara dos Deputados n. 16 de 1892, autor1sando o Poder EX·
ecutivo a mandar pagar. da data desta lei em
diante, a D. Bdgida Flavia de Oliveira Gonçalves, viu'va do coron'el Jose Thomaz Gonçalves, o meio soldo da patente elo seu marido, em conformidade da tabella moderna.
Fica prejudicado o. art. 2" da proposição, a
qual vae ser.devolvida ãquella camara com a
communicação do occorrido.
Vota-se e é approvada a acta da sessão aoterior.
.
Votam-se e são successivamente approvados os arts. 1", 2".e 3" da proposição da Camara dos Deputados, .n. 33 de 1892, reorganisaneio o serviço polícia! da Capital Federal.
Annuncià~se a votação da emenda do Sr•
Tavares Bastos. additiva ao art. 3" ou onde
~onviez·.

O SR. TAVARES BAsros (pela otdem)-Sr.
presidente, tendo apresentado a emenda cu.ia
votação é annunciada. por v. Ex., e estando
informado de' que o Dr. chefe de policia pensa
em consignar no regulamento já conleccionado a mesma idéa da emenda, peço licença
a V. Ex. 11ara retirai-a, comquanto entenda
que ella deve estar contida mesmo na lei e
não no regulamento, á vista do que se tez no
decreto que organisa a justiça Jederal, onde
existe tambeni uma disposi,,ão que determina
que elles tenlmm a sua residencia em SdUS
dístrictos.
Portanto, peço a V. Ex. licença para re"'
tirar a emenda.
.
Consultado, o Senado consente nll. retiracla.
Süo successivrtmente app!•ovaclos os arts. 4n
a 10'.
Vota-se e é approvado o art. 11,. salvo a
emenda do Sr. Elyseu Martins, suppressiva
dtt lettra-oVotlt-se e 6 rejeitacla a emenda.
O SR. Er,YsEu MARTINS (pala m·clom) reque1•
11 retimdn, ela smt emenda substitutivn. elo
art. 12.
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Prc.<idencia· do S1·. Prudente do "lfoJ•etes
(vico·prosidente)

13, 14 e !5.

O Sr. L
';'

ui:~.:

DeUino pronunci:t um

discurso.
O Sn.. PRESIDENTE diz que, havencia no recinto apenas 14 Sr>. senadores, vac, na Ji:írma
dos precedentes,atlitLr, como adia, a discussão,
e clesigna p:1m t1 ordem do clit1 10:
3" discussão da proposição cht Cam:tra dos
Deputados, n. 33, de !892, reot'gtLnisando o
sel'Viço policial da Cttpital Fedem.!;
a' discussão dtt proposiç,ão cht mesm;t cam:tr·a, n. 20, ele 1892, tlx:1ndo as lbrças t!e
tert•tt pltrtt o exr!rcicio de J89:3 ;
Continuaç,[o cht terceira cli~cussão do projecto do Senado, n. 10, de 1802, ·sob1•e immi·
gl'aç~ilo cllineza.
Levanta-se a sessão iLs 3 horas d:t tarde.
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69n sessao em 1o de agosto de 1892

O SR. PRESIDENTE declara que esta emenda
esta prejudicado. em conseq uencia da rejeição
da emenda ao art. II .
Silo successi vamentc approvados os arts. 12,

Votam-se e siio ~uccessivltmente rejeitados os §§ Jn e 2", additivos oJferecidos pelo
Sr. Elyseu Martins ao ltrt. 15.
Anmincia-se a vota~ão da emenda do Sr.
Ubaldino do Amttml, separando o art. 1G para
fot•mar pt•oject9 distincto.
0 SR. UUAWINO DO AMARA!, (pela OJ•dem)
requer a retirada da sua emenda.
Consultado, o Senado consente na retirada.
Votam-se e são successivamente approva·
dos os m·ts. 16 a. 20 e ultimo.
Vota-se e é approvada a tabella que ncom·
paniHI tt proposição.
E'. a proposição adoptada para passar it 3·•
discussão.
O SR. Gom:xsoRO (pclet m·clcm) requer clis·
pensa de intersticio pam a 3" discussão da
proposição.
Consultado, o Senado concede ri dispensa.
Segue-se em 3·• discussão, redigido de accordo
com o vencido em 2·•. o projecto do Senado,
n. 10, de 1892, so!Jre immigt·ação cliineza.

1892

SU,\Dl,\lt!O-Ch:Úundn-Loiturn o np_provnciio d,, nct"
-gxpgnmx'l•g-Pnracor-3.~o discusst~•l dn proposiciio
n, 3:1-Discnt·~ :;, rlns Srs. Ubnldino do Amarnl, Cnm ..
lüS Srtllas, Uhnhlinn do A.mnt•tLI·B· ltnngo! !'estnnf1.-

·

l

~~nnnlla-l~ncot•r:tltiÓÓtn da. rliH~liSSãn-Votnr;ü.o rln.
pt'llJHisir;ii.n-3~ discnssií.o rln tn•upo:.;h,:ii.o n. 20 DiscnrRo!' dox Srs. ltnnc:ol Pestruu~ o Cnnhn. JuniorJ~utenrl:t- Vo t·ai,~Üo -3n discn~:~sii.o do pl'o/'octo. n. tO-

Discursos elos ~r:;. Ubnldino do A.marn. o AriRtidns
Lobo-Adüuncnto d:t discuss~o-H.odac~i.io-Ot•dom d·o
dia. po.rn U do corronto.

·
Ao meio-dilt comparecem 33 Srs. senadores, a saber: Prudente de Moraes, ,João
Pedro, Gil Goulart, Antonio Baena, Thomaz
Cruz, Francisco Machado, Souza Coelho, Joa,.;
qnim Sarmento, Nint1 Ribeiro, Manoel Barata,
Cunha .Tunior, Gomensoro, Cruz, Jose Beruardo, Firmino da Silveira, Messias de Gusmão, Tavares Bastos, Rosa .Tunior, Coelho e
Campos, Domingos Vicente, Monteiro de Bar-:
ros, Aristides Lobo, Saldanha Marinho, Jon.-:
quim Felicio, Amel'ico Lobo, Cn.mpos Salles;
.Joaquim de Souza, Silva Canedo, Paranhos,
Ub:tldino do Amaral, P:tulino Horn, Esteves
.Tunior e Ramiro Barcellos.
Abre-se á sessão •
E' Jidt1, postt1 em discussão e sem debate
approvada á acta da sessão :1nterior.
Comparecem durante a sessão os Srs.Lapér,
Rangel Pestan:t, Joaquim Murtinho, Generoso
M:trques e Luiz Delfina.
Deixam de comparecer por motivo justo os'
Srs, C:1tunda, Almeida Barreto, João Neiva,
Bmz Carneiro, E. W:tnclenlwlJ;: e Aquilino do
do AmtLr:tl ;
Deixam de comparecer sem causa participa·
da os Srs. Elyseu M:trtins, Tlleodoreto Souto,
Oli veir;J. G:tlviio, Amaro Ct1Vt1lcctnti, Virgilio
Dam<tsio, Pinheiro Guedes, Santos Andrade,
Pinheiro Mttehado c Julio Frota.
0 SR. I" SECRETARIO dit conta do seguinte·.
EXPEDIENTE
Teleg-rammtt e~pcdido dt1 Victoria, estado
do Espil'ito Sauto, em 8 do corrente, assim
concebiclo:
Exm~. !.:; .. 'li'P~idente e membt•os tia mesa
do Senn,do-1 •. 0.
Tenho n. hom·n, de communicar :1 V. Ex.
que, na qualidttde de I" vicu-prcsidente eleito,
a~sumi ncsttt cltttu a aclministmçilo do estado,

I
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pa~satlo

o respectivo presiclent.o

Dr. :Moniz l''rcire.- Dt•.

Grt~ciano

Art. .2," Revogam-se as llisposir;ões em

Naves, I" contt·ut·w.

vice-presiclente do estado.-Inteimelo.
Saltt tias commissDes, O de ttgosto de !892.
0 SR. 2' SECRETARIO lê, C vae a imprimir, - GameHsoJ•o . .... Carupo.~· Salte~, - :tawn·a..;
para entmr na ordem dos tmlmlhos, o se- Bastos,
guinte
o Sr. 2' SEctm-rAmo lê e fica sobre a.
mesa, pttra ser :1poiado tlepois do tríduo, o
seguinte
PARECER N. 137-!802

::

I

i!

A, com missão de justiçlL e legislaçiio, ú qu:1l
foi presente o requerimento dos concessionarios e agentes de loterias ele di versos estados
da União e em o qmtl so!icit:1m que sej;t pelo
Congresso decrelado que os biilletes thts allu·
didas loterias sejam vendielos na Capitu.l Fe·
dera!, livremente, niio 1lctmtlo su,ieitos d.s re·
stricções, resultantes de vttrios actos do go·
verno provisorio, indicados em rela~,ií.o aos
seus planos e extrncçúes, tendo examinndo n
materüt da mcsmtt petiç,lio e :1 Jegisla~ão rc·
spectiva, entende que:
« Tendo o tlecreto n. 207 de J!J de fevm;eiro
de 1890 permittido a. livre venda mt Cnpital
Federal dos bilhetes das Joteritts dus estados
íildera.dos outor•gados por contractos ante·
riores », fazentlo cessar as restric('fíes por leis
anteriores <L esse respeito est<ttuidas, reco·
nheceu o direito tle C..'l.eli\ qual ustw desse meio
de a.ulerir lucros em todos os estados >em
distincção entrando nel!es tt Capital Fedem!.
Ora, assim semlo, desde que o regulamento
que baixou com o decreto n, 2í7 B ele 22 de
março de 1800 crett arestricçiiodo ;trt, 2", sobre os planos das lote!'ias dos estados que de·
vem ser de accordo com os dos tht Capit;tl Fe·
tleml e capital destas; e assim t;tmbem ao seu
scllo e tlscalisaçlio, 11rts. :f• e 4", determinou
restricç,úes quc indu bita velmonte tt·Hzum obs·
tacuJos itq uella faculdade no tlecreto de Jlwe·
reiro tle 1800 concedid:1, porq un nto sujei tn.- as
loterias dos e:tados, por elles concorlidas, n.
1:eg_ras que. só devem governar ll<Ll'<1 as da re·
1ertd:1 Capital Fedem!.
Entendendo ainda :1 commissãn que o di·
r~ito t19s peticionarias pt·ecisn. t!e ser atton·
du~o. e de parecer que se ndopte o segumto

PlW.U:C1'0

O Congresso Naciona.lresoJvo:
Art. 1." Os bens dtL congregn<)fi.o llene•licl~iiHt
do Drazil, rlissolvitln. pulo n.ctunl ponti flce,
passam rlesde jiL, corno ben~ vugos, ao pleno
dominio c posse t!n Repuulic~t.
.
Art. 2." Aos religiosos que J•cstnrem gamn·
tiriL o Estado o inrlispmsavel t'L sua. sulJsistencia.
Art. 3." Ficam igualmente extinctns civilmente todas ns comnumidttdes I·eligiosas, om
existentes mt Republic<t, e aos membros duque!·
las cn,ios bens passarem ao Estado se as,.egumriL igualmente o necessnrio t'L subsistenciu.,
Art. 4." F'iC<Llll ig·mtlmente prolt i bit! o aos
minist.r·os do qna.lquer culto o uso de vestes
relígiostts 1iim tios respectivos templos.
Art. 5.' Os J'utut·os bispos sú poderão l'unccionar nas respecti l'a.B catliedraes, quando, na
conJllrmiclade do antigo direito C<tnonico, Jbrem
eleitos pelos 1leis das respectivas dioceses.
Art. o." Revognm-se as tlisposiç~ies cm con.
trtu·io.
Sltln. das sessõ~s. lO de agosto 1.le IS02,Saldanha

Jl~t~·inh0.

ORDEM DO DIA
EnLrn. em 3" Liiscussão n. proposiçiio tln. Ctt·
mnrn. dos Deputados, n. :J:1 de 1802, rcOI·gn·
nistttulo o servioo policittl tltt C;lpital l''edcml.

O Sr. Ub~~l~Uno <lo Aln.~u·al
vae ronwU;ter t'L mesn :1s emendas que pro·
metteu ttprcsentm• soure n tal.lello. que acompan lia o JH'Ojecto do organis;tç,iio policial.
Si obedecesse lllliCtLilll'Ilto aos seus desejos o
Pi•tljectJ n. :J:i--18[)2
ao modo de apreciur :L situa.i,,ilo tio pair., :1 suu.
ememla soritt para eliminn.t• todtt rL tiLlJelln..
O Congresso Nacionaltlecrcht:
l\Jas, como rcconltece n. necessidade do se mcArt, I,' A Jlermissi'io dnda pelo decreto n. 207 IIJOI'<~l' o sm·vko policiu.l, o ornrh't' reduz
de l_D de Jovereiro do . IS!JO para n venda, na. qun.nto ]IJe 1Jl1l'CCO JlOS,;iyel 11 düSpüZIL quo SO
Cap:tn.J l•odm•a!, dos IJI!ilütes tias lotoritts rlns Vfll' ct•cn.r.
est:1.rlos, <'• livJ•e ele qualquer I'e";t•icçiiu esta/Ju.
Em J•eltt~ii.o ao~ l'nuceiomLPios do menor C<L·
1ecula pelo re,gulauwnto qtio l.nixun eom 11s tcgot•i;L,QIIll toem nWJWl' voncimouto, niio Jll'O·
Llecretus ns. ;~77 B do ~:! du llllLI'"o o [í(J:J A põe tt!tet•ar::io nlg::mn., assim como não JII'OJlue
de 10 r.! o ,junho do 1890.
'·
emroluç,iíoao clieJiJ, visto que J!to parece não
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ser d9 mais ~ ordenado de 15:000$ da propostn.
Mas ltlz as t!Jvers~ts altcra~•ões que constam das
suas emendas,
A diJ!'erença é de cento c t;tntos contos. N:i.o
fez bem ;t conttt, mas é do cento c tltntos
contos.
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nfio pernlit.to IJ no so ponha. cm pratica. esto
Jll'Ogl'ammu rle economia., que qu:~nto mais rigot·oso tanto nwlltor e beneflco pltra. o p11iz.
Em tmtanrlo·se do policia, ponsa que ou
el!lt devn ser feiltt tlo modo completo ou ella
não exis te.
O S1:. EsrEVIlS .JUNrort-Apoilldo.
O St: .. C.Drros SAT.T.ES, continnnmlo, diz que
polici;t menos bem constituidtt, pclicitt q ne não
sc,itl su(!lcientemente orp;anist~da, policitt que
não satislh~'il ás necessidades dtl manutenroão
da ordem publicll...
'
0 Srt ..E:,;'J'E\'Il~ J UNIOR-E bem paga.
O Stt. C1mros SALT.!lS ... não púdo tleixn.r
de pt•otluzir sin;1o resultn.tlos inteil•ttmente ne·
g·ativos ...
0 Sit. SM.DA:-IIIA 1lhm:-11ro E OUTROS Apoiado
O Sn. C,DJPfiS S,\T.T,ES •.. c o orn.dor com'
prelwndc que se clevtt gastar, que é pt·eciso
gastar, com o intuito de se t.irtw resultado satisltwtorio dtt orga.uisação llo um serviço como
e:;te.
A org~.rlisllç~o de qne se tr11ttt resulta <lo
estudo e rliL observa~'lio rlos Jlwtos, i1preciauos
n;t sua realidade, taes quaes occoriam no

Diga-se:
2 rlclegn.dos mJxilhtl'os n.. . . . . . . O: 0008000
20 ucleg~tdos nas circumscl'ipções 11 ................ .. 4:000~000
. 20 escrivfí.es <los deleg-n.dos ;t .. . :J : OOOSIJIJIJ
8 delf'gttclos su burl.i;uios n. ••••• 2: ooo:~ooo
200 inspectores nas ·secçries tt .... 1: 2110~001J
30 :tg-ent.es de I" classe 11 ••••••• 2:000$000
ao agentes t!o 211 clu.sse a .....•. 1:0008000
I 00 11gentcs t!c :l' classe tt ...... . 1:200:!;000
I secretario tt ........•....•... Ci:000$000
I ofncitl!-mttior a ............ . 4 : GOO.~OOO
5 o!Iiciaes a ................. . 4 : ooo.sooo
5 cscriptumrios a ......••..... :3 :000~000
7 ttmanuenses a ..•........... 2:0110.~000
1 ttdministrador <lo deposito a .. :3:000i;OOO
O mc<licos tt ................. . ,1:000~000
2 escrivães dos deleg;Ldos auxi!ittl'CS a. , , ...... ,. ... , . , .. :3: 1)00.~000 pas~atlo.
Sttbe o Senado p9rl'eitn.mente que llil um
Sllli1 das sessões, 10 do · ag·osto de. 1802.- clnJnor geral. alii'ts bem fundado, lt respeito
Uúaldino do A•Hm·ctt.
da imperfeir;ão dn serviço lht policitt nesta.
São apoiad11~ e postas con.i urwtt1mcn te em capitu.l.
O St~. SAT.DA:-IIIA llhRIXITo-Apoiado.
<liscussüo.
O Sit. C,Drros SALT.Es. proseguindo, diz que
n~.o
lm quem não amrrne que de todas as
O St·. CaJnl~'}"" Salle!ôl applautlc
muito os intuitos com que o nobre senador g-t•ttmles capit:tes. est.tt r.i lttlvez aquclla em quo
pelo Ptwamí.a.prescnton as suns cmer.tl!ts, c o servi,n policin.l é mais deficiente ; e a tal
con1bsstL que tem as mel!JOres tlisposir;iie> p:ll'il· pnn to que com bott mzão se r.liz quo mt cttpital
acomp:1nlmr o nobre sennclol' mt diminniqão, n~.o lm pul'10it.n. g;1rantia, nii.o sú rlll ortlem
tltnto quanto possivel, r.los cncttl'gos do Til<!· pul•lica, como até de totlos os outPos direitos
som·o. e pam accentm1r llm11 csb1 rlisposir;ão o da~ "utl•n.,: pl'Cl'llg'iltivas, n. cujtt sombra.
tle espil'ito em que o orador se aclHL, tlechM·tt den•-so ;telmr tanto o naciomtl, como o es<lesclo .iii que ftc~t lrypothcettdo o seu voto r:1s tr·~tng·eir·o.
commissües p:tra todos os cOI·tes que ellas en- O actn;tl e]!elil do policia, l'unccionario do
temlerem conveniente em qualqnel' dos r:t· mais n.ltu me rito ...
mos do ssrl'iço publico, ptwa. o eJl'eito Llc so O Slt. SAI.!lAXII,I. MAm:-~no-~.Iuito bem.
suppri mi t' tlcspezas que niio t.:•n!mm o c;wa.·
0 Sil. CA~li'OS SALLJ~,;.-, .. c de umtl c:tptt·
cter cxtrcmn.nwnl;o nrg-on t.o, porq no recon hcce cidnrlu
cxlmbern.ntemcnto demonstrada cm
que n. situ11~•ií.o flnanccit•:1 r.i do tn.l ponto me· toda n. su;t
vir:ht ptlblic;t, não trouxe 110 Con·
li!Hlro:,;n. que não compoJ•I.n. siniio as tlespew.s
g'!'csso
Naciomtl
Pl'Oposttt do l'eorg-ttnizaabsolutamente neccss:ll'ilts c absolutllnlen to r;;i.o tlo set•Vi\•O t!n.est11
policiit,
senão depois do es.inll<litwcis ...
tudo, dtL obsct'VtH)i"to C' tltt exporiencia adq ui·
0 Srt, COELllO CAMPOS-!mprcscindiveis.
t'itln. nos sm'l'it;o; fJ uo tem prestttdo it ordem
pnblic:t
ncst:t cnpital. DJpois tlost;t observaO Sit. CA~li'OS SALT.NS . . . assim dn.rú. o seu
ç~o.
dopois
d:1 oxper.ionci~t Jtssim ai.lquil'idn.,
voto llilyn. todo~ ~s cortes quo tonhttlll por 11m,
como tliSSt!, all!YJill' os encn.J•gus tlo TliosouJ•o. C!llll'l!C<lill!CCCU CjiiC ern. intlispt1nS!IVOl fn.ZOl'
Mas pctlo 110 lwnratln senador pelo estado rio um:t l'cor•g:tn ir.JH;tio de tal li)]'lll:t q uo o me·
Pn.ra.un. ]liloi'Do ]JOilclOI'll.l' que, no <.'iLSO l'lll que:,;- cltn.nismo policial pmlcsso l'unceionnr· com
liio, ancecsgic!atlc rlo scrvir.•o do llO!iciamcutn mn.i~ pt·ompl;itlãu, com m11is sugt11'1Lllf.'tt o com
t:IENAUO
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mnis efllcacia pnra garantir n. ordem publica.
O SR. UBAWINO no AMARAr,-Só perg-unto:
Foi depois disto que elle resolveu apresentar onde tirar dinheiro para tanta cousa ?
ao Congrrsso Naciona_l, o e. ele notar que o. tez,
o SR. Cogwo E c,urros-Esttt é a questão.
observanclo com maxuno rtgor• as neccssHia.
.
eles da sitmwií.o flnanc~·ir·:1 do p:liz ..... ,
O SR. CA~rros S,u,r.Es dtz que em mmtos
.
outros pontos do servi no publico podem-se f<1zer
O SR. EsTEv~s .JU:'iiOR-Apomc!o.
cortes pt•ol'unclos, sem' que se procure 1hzel·OS'
O SR. CAMPOS SALLlls-... pt•ocurn.nclo eco- em um ~erviço essencial m1 viela social, pornomisn.r, tanto qunnto possível, o que ficou que nü.o sttbe como urna grande cidade, corno
clemonstr1Ldo em prcscn . n. dn proprin. com-I csl:t, possa viver sem um serviço ele policill
missão, diante rJn. qual clle lbz :1 exposiç·ií.o que g'tl.l'atttn, pcrleitiWWnte 11 }Jaz, 11 ordem e
de seu pln,no, de sua orgn.nizaçií,o....
os direitos intliv.iduaes ...
O SR. GmlllNSORO-Apoiado.
O Stt. ES1'EYES .JuNIOtt-E mesmo Ulllll g·amntill
da ReJHtblica.
.
·
S
0 S, CA~!POS ...\T.LES CIlZ que SI se :tpreCÍill' este plttno ou esta org<tniza<;ií.o, conft·onOSR. c.urros SAr.r.Es ... e um serviço que niio
tanc!O·ll com tt anterior, verillca-se que elln, é pode ser nml Jeito ; e preciso que s::jn. comextremttmentc economica, porque so pot· um pleto,que ~cjll sn.tisüwtorio e pllrtt isto ó uelado n.ccrcsce nos agentes, no funccionalisrno cessn.rio clespendet· IJ:tStllnte.
policial tt clespeza, por outt·o laclo n. diminue
o SR. Esr~YES .TuNroR-Dentt•o em breve
consiclern.velmcnte. · · ·
os orç, mentos virão e podorcmos lhzer cortes
O Sn. S,unANu.~ MAmNuo : - Na secretll. em outras despezas, como as elo exercito .....
" 11 ar em se- (!!r~ outtrs ·fi)Jartt!s,)
O SR. CA)tros SAr.r.Es ... e por 1a
creta, llntigamente, sabe o Senaclo que n. poli- O Sa. CA~IPos S.u.r.Es nccrescentll que os
cia nilo tinhll limitQS p:wn. as suas despczns nobres senadot•cs estilo lembrando, por ex(apoiod••s), 11orqtw llllvin. estll verhn, inexgota- emplo 1t fiJrçtt do exr.rcito, onde pocle se fazer
vel, li verba secretll, pt~rn. n. quat se tirava n.lgumt1S reclucr;.ões, onde todo o mundo rerecursos dos orçt~mentos de todos os otttros conhece CJ tw elias podem ser efi'ectu:tdns, sem
ministerios.
prejuízo, entretanto. dos intct'tJSses nacionaes,
0 SR. UBALD!l'\0 DO A)IARAL : - A verbll du, liUtonomia e dtt integriclnde do territorio ;
e em tmtando da polici:1, não vii como, pelo
era limitada.
interesse
Lle economizar· uma pectnena sommll,
0 Srt. CAMPOS SALLES respondendo tliz qUtl se deva contimutr
tt sujeitllr esttt c:tpitttl n.
o nobre senallor sabe que quando se esgotnva um
máo
sPrvi~o.
·
li verba ~ecreta, recol'rill·se aos excessos elos
Portanto,
aindtl
que
est?.ilt
definitivamente
outros orçamentos plll'll pt•ovel-n ; por eonsequencill 1t verbtt era vcrd:ttleimmente inex- resolvido a votar por totltts as suppressües de
gotave!. Mas sej:t ou não. a verdtttle ú que o despezas que onerllr•em, sem cametet: urserviço era Jeito de um modo inteimmente g-ente tio neces.,icl:ttle e impr·cscindivel, os ot··
incompleto, muito it q uom clns necessidades •,'Dlnentos, vut:u·it pelo pl'Ojecto ttll qmtl estit
concebiclo, por·que so assim satislllz-se compu bliclls.
O nobre ~emttlor, autot• tlu. ememla, lia de plettlmente 11 umtt necessidttde publimt
reconhecer que as economias que pr·opuc são O honrado senaclo<· pJ!o P:trllnit quando
reltttivamente muito reduzidtts ; a.ndn.m por· Jit.llou sobt·e esttt mtlter·ia em primeira. cliscento e poucus contos, o por um:t economi1t cussão, l'cz um repar•o sobr,e o artig·o l" do
dest1t or,Jem, p:treco-lhe que não eleve o ,e. pt·ojedo. m1 parte em qns diz que o serviço
nado alterar 1t execução de um plano, que tl:t policitl fl,,:t snlJol'dinatlo ao ministro e seJbi meditado, que lbi concebido rig-ol'osamento ct·etario do estttdo dos negocias do interior.
dentro elo q uo estit prescl'ipto no projecto.
Realmente, it primeit•:l visttt, pllrece proceCom qunlquet· alteração pticle haver uma dente o reparo de S. .Ex. ; m1ts reflectindo-se,
vii-se. destle lo;J,'o, q no lHt nisso llpenlls u mn.
perturbação completa ncsttl O!'g'llnizaçilo •..
omissão,
si niio um equivo~co, que pode per·
O S11.. Go)m:-;sorto : - 1lpoim/o.
1eit:trncnte ser illumin1tdo pel1t commissão de
o SR, Emwms :ru:-;roR ... e não convem redac,;i'io, pol'q ue esse m·t.igo do pl'ojecto,
ttunbem as incomp:ttiiJiliclutlcs que se quer· assim se I'OiiJrintlo, Hu~o!'dina-se ao que c;;tit
CS tliiJClOCC!'.
ua lei do :30 tlc outubro ele ISO!.
0 St\. CAMPOS SALLllS:-Diz rptc, r.ssas incom.Esltt Jci t·eot•g-mlisou as sect•cttwia.s de espatibiliclttdes jl'1. exisr.um Llc liwto; e so o p!n.no tado dtt Uniiio o ligou o.; tlous ministet•ios,
lbr posto em prnticn, :t autol'idn.tl" sup:•t·iot• da .i !ISI.ÍI,'Jl, O do itHUl'ÍOl', lllltS COllSCl'l'ltrtt!O
ltn. tle lm· em \'isttt Uws cireumstttucitts, quu.u- ust1t <lonominar,:tTo : Minbtcrio da .Justi~'tt e do
do tivm· tle Ot'g'tttliZtLr o pcssonl.
Jnte.l'iOl'.
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~Por consequencia, desde que esta disposi·
çao do pro,,e:to faça referencia itquella lei,
está entendido que é o ministerio da justiça,
ainda com uma circu rnstancia ; essa mesma lei
na distribuição que lbz dos serviços, entregou i;,
c_or,npetenda da se~ção de justiça o serviço po·
li mal ... Portanto, e uma _questão para. a qual
~astara chamar a attençao da commissão de
redacção. que redigirá convenientemente.
. Alem disto, o projecto, que .iá foi votado
pelo Senado e que pende de decisão da Cama·
ra dos Srs. Deputados, considerando a mesma
JI!ateria na cJassificução dos serviç•os, subor·
dm~ a policia ao ~inisterio da justiça que fi·
cara agora, em vtrtude desse projecto, se elle
fôr convertido em lei, separado e .indepen·
dente do ministerio do interior e da Jnstt·uc·
çã~. f'?r consequencia, esse reparo que a
prmc1p1o parece procedente, em fundo não
tem realmente procedericia.
Assim; vota pelo project~ tal qual esta, e
pensa que o Senado prestara um, importante
serviço à Capital da Republica, não retardan·
do este pro,iecto, nem cerceando os recursos
que ped~ uma autoridade competente, como
e o Sr. chef\l de policia. (Apoiados) •••
O SR. SALDÀN'IIA MARINno-Muito digno.
0 SR. ÇA~IPOS SALLES. . . para garantir
c,or,n efficacm e, com uma boa organisa,·ão po·
]JC!al, a ordem nesta grande cidade. (Muito

bim).

1!1

1'1

O Si·. Übaldino do Am.a~·al
agradece as inlbrrilações que o honrado se·
nad?r por S. Paulo deu-llle em relação ti.
duvtda que tinha sobre o art. 1" e que ficou
completamente dissipada, mas continúa em
des~ccordo, relativamente ao ponto senipre
espmhoso da economia, ponto para o qual
c~eou-se uma phmse, que ,iit ó quusi antidtluviana, - Jazer economitt niio desorgn.ni·
zando o serviÇo - o que quer dizer- em
theoria economizar ,mas na pratica twgmentar
sempre a despeza . Esta tem sido tt llistoritt
ele. todos os tempos.
. Não lhe parece que attentu-se contm o
plano de melhoramento dtt policiu. 1\lderal.
Tem-se, em pouco tempo, augmentado ex·
tr:aord~~ariamente as llespezas com ests ser·
~1ço ; Ja se tem um ,Pequeno exercito poli·
ctal ; havia ate it ideu., pu.ra o orador um
tanto extra vagante, ele creu.r-se mttis umu.
ttrt!lliaria de policia, o que Jelizmcntc erG que
esta arr:edado por algum tempo ; vem agot•u.
u!n proJecto quu lhep:wece bom, contt·tto qmLl
nuo tem impugn:.~•üo nenliunut siniio e:;tn. :
qnem li poure niio tem luxo.
Depois ele tanto aug-mento de despeza, temse um novo, que, jurando nu~ pttlavms llo
Sr. chele de policia, ~u clcvarú. 1t 000 contos
do rclis.
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O Senado tem necessidade absoluta, indeclinavel, imperiosa, elo diminuir a despeza ..•
O SR ..JoAQUIM SAmiENTO- Apoiado.
0 SR. UBAWIN'ODO AMARAL ... e para Si a
politica da capital deve ser de ora em deante
a seguinte : condemnar, sem a menor conclescendencia, todas as despezas superfinas
(apoiados) •••

. 0 SR CAMPOS SAr.LES - De accordo.
0 SR. UBALD!l\"0 DO AMARAl• ... reduzir ao

mínimo, sinü.o tambem condemnar as propria~ despezas uteis ; ftscalisar severamente
as despezas indispensttveis, as despezas necessarias. E tudo isto set·iL pouco para tirar o
paiz da situação em que se acha. (,lpoiados.)
As despezas agora pedidas são de caracter·
util, mas não ele camcter imprescendivel.
0 SR. CAMPOs Ei.u.LES - Süo· ; nenhum povo
póde viver sem policiu.. ·
0 SR. UBAWINO DO A)!ARAL, proseguintlo,
accrescenta que, si tem vivido, por muito
tempo, ate agora, com uma policia muito mal
dotada ...
0 SR. ESTEVES JUN'!OR - Mas a populBção
tem augmentado consideravelmente.
0 SR. UDALDI!\"0 DO AMARAL- ... C tem-se
au:;mentado consideravelmente as despezaspo·
liciaes. Tem-se hoje um grande corpo de po·
licia ; o Senado acabou de votar, em um dia
tlestes, um credito extraordinario para a po·
licia; autorisou tt compra de um predio, no
valor de 150 contos de niis, para um dos corpos ela policia, e mais a quantia de 125 contos,
pam augmento deste predio; u.utorisou despezas novas em OUil'O predio, que ser1·e ele quar·
te! ;c011cede um crJCiito de 200 contos paru. dilig-encias polici,es, isto lll1 poucos dias; vem
agora o plano de uma organisaçfLO completa
da policia.
P!'Ocum não tlesorganisar o projecto, n[io attemar contm as suas hases.
O Slt. CAMPO SAT.LEs-Com esse plano não
ha verti ma1s necessidatle dos creditas extraorclimrios.
0 SR. UBALDIN'O DO A>IARAL diz que SÓmente
com relação aos agentes de policitt é que tomou n, liberdade de reduzit• um pouco o seu
nu me !'O.
Si a policia tem jtL um corpo milittu' .•.
U~r SI{, SENADOR-Que vae ser reduzido.
0 SR. UBALlll:-:0 DO A)!AHAT, ... quc, Si !lÜO
se cugttlllt, é de 3.000 homens .. .
0 Slt CAMPOS SALT.ES- Não, senhor, de
1lous mil.
0 SIL. UilAf,ll!NO JlO AMARA!., proscguindo,
accresceuLa., tllll eurpo tlu ~llliO lwmcus, ptLI'It·
COU·ll!U CXCOS::iÍVO tlar-ll!O 300 ltflClltes llltliS,
'•
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O Srt. CA~rros SALLEs-Mas com funcçucs
inteimmcnte diversll.s.
0 ~!t. !JnAT,?INO DO J\)!ARAT, rcpqto que
com 1uncçucs dtversas, mu.s o pessoal c multo
ttugmentado.
Si o paiz passasse do regi nHln · militar pn.ra.
o reg·imento pummente civil (")wiorlo.,); si n
sua policin. nlío tivesse mnn. for~a milit:trisada.,
comprehenlle pcrfeltn.mente quo niio se perlis·
sem somente :;oo n,g·entes, mM mil agentes·
si ti'_'esse <t pol~cia civil, como. e p:tm dcsejm.;
ou SI se rClluztsse no corpo mtlitar de policin
mil pm.ç,us, o Senntlo poderia :tugmentar o
corpo de polici:t c ivil.
Emqmtnto,pol'em.pezn.m sobre o pa.iz uquelln,s grn.ndes despeztiS, o Sellll<lo esti1 ct'etlnrlo
outra~. n.int!a com esta circumstnnci<l nottwel:
Todos os dias autorisa.ncln n. compt•tt, a reerliflc:tção de predios pam o 8erviç.o da C:tpit<tl
Federal •.•
O SR. CA~IPOS SALLlls-V . .Ex. não tle1•e
somente :lltzer 11 conta do numero de prae:1s
policiaes que existem; é preciso pondet·ar· sol;re
a e_::.:tensüo desta capi.tn.J c sobre a sutt populaçu,o.
O SR. UnAr.nr;-;o no A)!ArtAL reconhece isso;
sttbc que tal vez não haja no mundo inteir•o
uma cidade tão extensa com popula<:'ii.o ig'lutl
it do Rio de J11neiro, o que tmz realmente
grn.ndes dimculdttdes pam a ntlnlinistr;~çi'i.o
public:t e para toda tt e.>pecie de sct•viço JlU·
li!ico : pttra a policia, como pn.t•tt 11 administração municipn.l, como partt todos os mmos
de serviç,o, é nmn. cid:ulo muito extensn., extraort!inarittmente cxtcnsn. cm rclu.<;ão i~ SUtt
popnln.ção. Reconhece tudo isto.
Mas, ia dizendo, t\ pt•eciso não esqnce:r que
todos os tlitts se nmntl:1m cons1;r11it· ou compt'tl.l'
ctlitlcios pam os seJ•\'Ít;os du. Cn.pital J?etleml,
entret:111to 11 Constituiç,iío ,ji1 dc<xun fit'llltHlo
que a c:1pitn.l nii.o contint'mn. St11'· estn. ci<la<.lc,
j:'1 se csti1 lll'ocedendo a tmb:1!1tns pn.m :t Sll:~
mullanç:1, o dentro tle ttlguns t1nnos sn ttwit o
seguinte ...
o Sn. CA)!POS s.~u.gs-NITo e tlo u.Jp;uns tln·
nos, é do muitos nnnos.
O Sn. UII.\Lil!:-ln nn A)fA!tM •••• Hill gJ'ói.JHill
numero dopt•op!'ios naciouu.cs Jll'SI.a. capita.J,
que rlovortln paSSi\l' n. sct• Jll'O[lt•ictla<lfl <le 11111
H0\'0 cstat!O, aO !JilSSOCJliG tel't'l do ii.' JiLZOI' ÍlllJJJellS1l. dcspcr.u. cum oul;!'os tantos Jll'Otlios na
nuvr1 eu.pitnl.
O Srt. c.urpos SAT,r,gs-Isso ,·, pam um futuro mui to t·omoto.
0 Si:, IJB.ILDrl\'fl IHl A~f.\1\Af. diz ql!e niT.u é
pn.l'it lilll f'lltU!'O JllUitO l'üllllli.O, iJ, JIJUJlOS C[liC
n~o st, q lteit•a. n.!l;ol'lll' n. Consl.il~lli<:ii.o neste
}JOnl.o, Jlllrtt o que pelo monos o ot•at!o!' nií.o

se acha clispost.o. Pelo monos estão se fazendo
csl.udos, o e de suppor que tlentro de n.lgnns
mmos este,ja mntlada a cn.pit:t.l,. c se terit de
fitzet' despem enorme com edificJOs llttra ttiO·
.in.mento thts repartições publicas.
Comqun.nt.o não seja YL'rdut!eirn.mente offi·
cin.l :1 notici:1 que vn.e dar, }Joderit communic:w tlO SemtdO que aindtt !!Ontem, anticipando
o set'VÍI,'o, r1 commissiio do Senado, conl'erencianclo com o minisl;l'o d:t g·ucrrn., combinou
<1cstlc ji1 em J:1zer uma. g'l'ttnde retlucç-lí.o nos
set·viços deste ministel'io. rcducção que naturalmente vae ser feit:t.
Dessa reunião da commissüo, ren.lísadtt hontem, rcsulttt mnn. cconomitt de 3. 700 contos
nmis on lilenos. Portftnto, o Senado estti. fa·
zenllo esforços par:t economisar de todo; os
lado,;. M:ts 11 conunissão de finanças sempre
se aclm nesttt dlalcnlclttdo de C[ ue, JHt occasiii.o
dad:1, a. econcmía que ell:1 quer• Jttzcr, parece
rit!icula, pa.rece injusta., prtrece oJrensiv11 11
dil'eitos de terceiros, c ttppelltt-se sempre pam
O ftll.lll'O.

Est:'1 na posição t!aquelle personagem que
Jll.'OctmLVn. uma n.rvore pn,rtt enforcar-se. E
elle estava jt'1 resignado; depois de pereorrer•
todas as florestas,não encontrou uma que lhe
ag-radasse. Assim. estit o Semulo procurn,ndo
sémpre um ponto p[l.ra 1'nzc1• economi<t, mas
llllnett chegtt it prttticu..
Crti que o seu plano nfio vae oJrender o
set•viço publico; reduz um pouco os salat'ios
que lhe p;1t·ecem elewdos, não tocando naquclles da cln.s'e inferior, porque rettlmente
ol'denados de I :000$ e de 1:209$ são bem pequenos. Dtthi pa.m cima, cre que alg-uns
Jicarií.o mesmo extremamente l'cmuneru.dos
Assim é que, quanto aos tlelegildos, irt'l tocar
:t lllfl delegwlo, pot• exemplo, o do Paquett'1,
ao tht illHt dn Gnvet·natlnt', os qun.es JicaJ•fto
com um Ol'tlcntldo f(mnrle relativamente ao
SOI'\'ÍI,'O (!1!0 \'l\13 Sl1l' f[UltSi lll!liO.
Acmditn. quo, com 4:0008, o g-ovm•no terit
l<nn~ tlclcr.;ntlos. Si 1ttri aqui tem-se tido bons
doleg·nrlos som l'emunernç:1o, rtno Jhzem gm·bo
rle rlcsumpcnlln.r n.s suas J'uncç,ücs, é de cspet•ut· q110 nHtis se consig'<t com o ordenado do
.J :001!$000.

EntJ•etn.nto, n Senn.do pondm•twú. so!Jre a re·

Ji>J'lllil. n, fiJzoJ', e. si julga!' em sua snbetlol'ia

rpw u indiRpensu.vél appi'OYiH' a tn.bell:t titl
qual voi11 tl:t CtlllliU'a, o tll'U.t.lor não tm·ú.•:,ünão
de S\\ cut'\'a.t• com tolln. tt l'CYel'Gnciu. i1 dcdsüo
que Jut· tonnuln..
O Sr·. Ran:;:,-ol Pe~tn.n.a diz C[Uc,
como mcml>ro d;t. conuni~siio do 1lnu.nr.·as cnm
daq nelles q110 m:Lis rigul'O'O ~c tem :tpt•escJ\tiJ.tlo
no Senado, exigint!o oconomiu.s,llevo,justifl,caJ.:
o seu wto ncsto pl·ojccto.
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Qtmndo compareceu :is commisslíes de fi- Jo tio policitt, para 20 lagares, terá de esconanças e de justiça o Sr. chefe de policia,pttr:t lher entre tt concunencia de 200 pretendendar-lhes explicaçues sobre o Reu plttno jú. ap· tes; c apptwecendo esse exercito de candidtttos
pt•ovttflo peltt Cn.m:wu. dos Srs. D •putados, o a funcçues do um serviço superior, elle não
orarlot• lhe observou que llie pr1reci:1 grttndo o poderú. exercer livremente o seu direito de
numero tle delegados, o psrguntou-lhe se seritt es·~ollm,' o de modo conveniente. Entretanto,
possivel reduzir esse numero, pn.t·a que as um ordenado maior habilita o chefe de policia
Vttntn.gons que lbssem roJ!'erecidas aos l'unccio· a uma escolha mttis rigorosa, e portanto a
lllLrios correspondessem ao scrvir;o qno tt so- adquirir pessottl mais apto prtm o serviço,
ciedade .tem o direito do exigir delles.
porque os delegttdos do policia devem abstraComo soluçilo tis suas duvidas Jbi aiT!rmado hit··sc de maiores vttntltgens que possam ti·
que tt re<lucção seritt inconveniente, porque rtw de stm n.ctividacle para. empregal·tt exclu·
tra.rio. diiTlculdttdcs ti. exccw;iio do serviço po- rnvasiente no serviço policia.!.
licial, porque nilo poderia convenientcmentn
rjmtndo o Sen:J.L!o estt't todos os dias obt'i·
um só 1'unccionario Jltzer o servi~'o em dotts g-ado tL aug-mentttl' vencimentos do outros
pontos diJ!erentes dn. cit·cumsct·ipçilo dtt ca.- funccionn.rios, n1Io lhe pttt'ece conveniente que
pita!.
Ol'g'tl.llisando um ser·viç·o, dotemol·o com or·
Pttreccmm-lhe procedentes as olJservn,ç,·ies denados impossíveis de dttrem bons funccio•
oJ!eror.itlas. assim como as duas commissües narios, on sr.· pt·cpttre par<t amanhã ter de
as acceitamm tilmbcm, sem que pt'OJHlzessem votar augnwnto.
red ucção desse pessoa.!. Est.i1 pm· cnnseq ucuPot•tt~~ll.o, apesar do seu rigorismo, julga
citt o mesmo numero appt·ovado pcl:1 Ca.mara pl'elerivel acceitar os vencimentos da propo·
dos Srs. Deputaclos.
~iqii.o dtt Camara. elo que Jazer nella essa
Não vem npresent:tr emencht recluzindo esse :\ltcraçiio de economia.
numero, pelas razties adcluziclas, que lhe pttt'Ç· Qmtnto i1 segunda parte, da reducçilo, rela·
cem accei t.a veis.
tiva aos a.gentes elo policia, sente ainda disMas, nilo pótlo tmnbem concot·do.r com o seu cm·drtr do sett illustre amigo, senaclor pelo
honrado collega. dtt commissü.o de finttnças Pamn:'t, m::Lntendo o mesmo pessoal da propam que se reduzam os vencimentos desses po~il;üo.
i'unccionarios. porque, se e exacto que ate Gomo observou nn eommissão, o Sr. chefe de
hoje se teem tido delegados e subdelegados. tt policitt julga pt•eierivelreduzir o numero de
maior pl1t'tc delles sem remuneraçii.o, é li'>m prttças militares tln. policia a augmentar o
dcduvüln., sem queret• oJ!'~nclcr t1 esses ctt\'tL· numero do agentes da policia cívica ...
liteiras que p11triot.i~:ameto toem pre>tndo esse
serviço, é !Lira tle duvida. repete, que elles 0 SI~. UBALTJINO DO AMARAL - illfiS a bri·
niio são leva<los tanto pelo desejo de lttzer um gadtt policittl eontinúa aqui.
serviço rigoroso de policia, mas ttntes pot• ou- O SR. llANGEf,PESTANA- ... e pensa que o
tms razões de interesse pessoal que levam serviço dos ag-entes civis é mais util o mais
esses cavalheiros 110 arduo trabalho da po- conveniente t'ts condiçües actuaes de socielicitt.
dade.
0 SR. CA~IPOS SALLES-Apomdo.
0 SR. SAWANIIA 1IARINIIO- apoiado .
O SR. RAi'Wl~T. P"sl'ANA t.!iz qne não lm na· O SR. RANrmr, PESTA:'IA proseguindo diz
da de censurava! nisto porque elles a!littm as que lbt•t;tt militar sú deve intsrvir no caso de
suas i'uneç,fics jmblicas ao exerci cio desses car· con Jlicto e con!'licto seria, e quando elle
gos, mas e certo que no exerci cio desses car· nmnilusta.-sc J't'tmcmnento nas rmts, a in•
gos elles procuram desenvolver suas reltt~"ies tervençoíio dtt força ledeml póclo ser a mais
politicas, do advocacitt e dientelltt, etc. Mas, conveniente e Hecessttria ntt occasiilo.
~mtndo se procurttr organism• o servi~o da
Si o pttiz tem li1talmente de conservttr na
C:tpitttl Fedem!, seri1 conveniente pr·oclll'ttl' capitttl ti\o grtmcle munero de corpos milit;t·
1'Lmccionm•ios com tulllL t•emnnemç,ão n~.o rcs, do !bt'('as fetlm·as, o Senatlo pócle l'ecluzir
comptttivel com as runcçucs que so exigit• o e1l'ccl.ivo das pm~ns do policitt, por quo em
um cnso tlc conllicto sório se putlorit recorrer i1
tlclles? Cru que não.
Portanto, é prel'el'ivcl corrot• mesmo o pc· Jbt•ç,tt Jedera.t.
rigo do nmrcar nuüm• ordenado, dando tto Mas 11 Jbrç'a cme:t, composta de agentes,
chclelibortlade pera escolher homens com' :ts !110 pttroce neces~ttritt o devo ser numm·osn.
ttptitWcs j)l'eCÍSI.lS pitl':L O Sel'l'iÇO de policia, do pttt'tt desempenluw os· serviço~ do vigiluncitt
que estttl.Jelecer ordenados insig-rtilkttntes, dei· cm uma cidndo como esttt.
xamlo-o s~m estu. li uet•rlit do de escollm, por· Niio •'1 do numcJ'OStts fol'çtts militares que
que se o Poder Legislativo marcar pttl'tt or·clc· cl!tt e:weco p:tm manter a tmnq uilidaclc cltt
Hatlo do deJegndo 2:,100$, pot· anuo. por ex· sua. popular;iw, n. Begm·ttw;n. do smt propieemplo, o orado!.' gart1.nte no Scnatlo que o eho· tltttle o dtt vitht de seus habitantes, porque
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epossivel collocar

ao lado de cada. cida-

e

c~ão u mu. praç'a ,ele policia., não po~si ve! pôr
u. po!'t1~ çu nos 1l1Julos de cada cas:t uma pra<'!!.

de pollcra. para. guarcl11!' a proprieclade do
cidadão.
'. l\Ias e preciso ter um pessoal activo, intelhgente ou per•spicaz, que esteja em toda a
part_e, que se ponha it porta das tn.bernas, dos
cortJç,os, que ande pelas ruas, nilo perdendo
de visttt aque!los que ,iit vc•em perJeitamente
eclucatlos por outras socied1u!es e trazem
para o paiz g-ermens de per·turbação da paz, do
ataque insidioso à propriedacle e à vida do
cidadão.
O SR. UnAwrNo no A~IARAL - Então proponltn a reducção da bri~'·da policial.
0 SR. RANGEL PESTANA diz que esse tl'I1Ui1lllo do que Jl1lla não se lltz n t praçtt publica,
estabelecendo rondas armad~s, ttugmentando
o numero ele praças na~ estações policiaes.
Ess_e tmb11;lho ón.mi~ melindroso; pede pessoal
mars .h11bil, mars mtqllrgente, mais activo e
escolhrdo ; e se hoje tem-se rlitnculdnde ainda
em o_bter ~sse pessoal, , e preciso entreta.nto
v~r SI su pode educar alguns para esses serVIÇOS.

I

I'

A policia armada, repete, su deve intervi!'
em conflictos r.tbertos 1i'ancamente.
Não propõe nctualmente 11 reducção tln, força cl11 briga,,ltt, porque não conhece perJ'eitam~nte como ach ..~~ ello. organisad11. Mtts, acceJtttndo a proposrçao dtt Cmnam, parece-lhe
que, pam o unno, o Senado deve rigorosamente
cortar a Jbt't)lt p t!icial. Por consequenci:t aclm
quç se deve deixar pass1~r 11 proposiçlio como
csttt; e corre~pondenclo as observações do seu
honrado ttmtgo, quanto tt outms verbas de
despez11s COI,!l a policitt,o Senado podcr[t 11pplicar
stm. attençao . 11 este ponto c cx:tminar mais
detidamente st os creditas podem ser reduzid_os, procumndo cortar. tanto quanto for posstvel no orçamento do ministerio c/n interior,
como pretemle cortar no de todos os outros
ministerios.
. l\Ias, em rel1\Ç'iio tL cst[l composkiio do proJecto c~a. Camara, tratm~do-se do um serviço
or1511!11Sado com urg-enct:t e que l!Jo p11rece
cxrgn·. dt~ parte do Senado tocl11 a [lttençlio, fuz
o sacrrflcw de stms opinilíes de ri"'OJ•osa eco·
nomitt ptna. ucceittw o que se uch~ proposto,
1·eservando-se o direito de sen·uiJ• como ren·ra
tt reducçuo de outms despez~ts com tt p .Ji'cia
do Districto Federal c quebrttl' !ancas pttm o
armo, para que se tliminm o numÔt•o do pmças dos corpos tltt polid: milittw.
Ql!tl.uto a~s outros pontos. ,iulgtt, de pt•e!brcncw, rLccertavel tt proposiçfw da Can111m.
Ninl?ucm2nais pedindo a pal[IVl'l1, encermse (L d!SCUSSUO ,

Voto.rn-se, por parte, e silo successiv[lmente
rejeito.d1ts as emendas.
Vot.n-se, cm 3" discussão, e é approvada a
prop~siç~o, 11 q';![ll e ad?ptada p[lrn ser sub·
metttda u. sancçao presrdencial.
Segue-se em 3" discussão, com 11 emend11
approvad11 em 2", a proposição da C11mara
dos Deputados, n. 29 de 1892, fixando a.s for·
ças de terra pam o exerci cio de 189:3.
·
O St·. 1~an~;el Pestana- Nilo
me demorarei na tl'ibuna Sr. presidente. para
discutir D, lei de Jbrçtt. Venho 11penas lembrar
ao Senado :t discussão que se abrb !1[1 2• dis·
cussão deste projecto, relativ11mente a. um11
emend11 da commissi:i.o de M[lrinha e Guerra
mand:tndo dar gratific[lçào ás praças voluntario.s sustentou-se aqui, e com vantagem.
CJ.ue esstt emend[lrestabelecil1 o premio, que é
inconstitucional.
Parece-me, portanto, m11is regulada 11 dis·
posição da C11mam dos Srs. Deputados, do
que aquella que está na emenda d11 commissão de marinha e guerra. Está perfeitamente
definida a gr11tificação como premio, que é inconstitucional. Lembro. portanto, ao Senado
a discus•ão 11nterior, para que procedamos
nestn. casa com11 c11utell11 devida, sobre a disposição constitucional, que podi11 ter sido trazida. ao Congresso Const.ituinte innopportuna·
mente, mas que, em todo o r·aso:é parte integrante da. nossa lei fund[lmental e que deve
ser respeitada. O CJ.Ue predominou no espirita
cnstituinte foi o pensamento democratico de
tornar o ensino milit[lr obrig[ltorio a todos,
sujeitttndo-os a sorteio, e portanto excluindo
as recompens:ts que constituem incentivo para
a formação do exercito. As recompensas de
que tt'atlt :t commissão de marinha e guerra,
constituem premio,e portanto incoustitucional.
P11rece preJerivel, repito, a disposição da
Camttra dos Srs. Deputados.
O .~r. Ou.nha Junior ~diz
oc~a~rao do de~ate desta proposiçao,

que por
a commJssao de marmh11 e guerr[l acreditou que,
apresent:tndo o, emenda que se acll11 incorporadtt na proposição, consultava interesses reaes
do exercito, sem que lbrisse 11 Constituiçii.o.
Pareceu á commissão de marinha e n-uerm
que niio se constituia premio, e mantinha-se
o g-mtillcação de volunto.rios, justitlcad[l pela.
leg·!~laç,~o. Q,u,cr na legislaçiio civil, quer na.
lcg-rs.la~'ao rmlltn.r, ~ gratiHcação Jbi sempre
CO!lSJ~et•tt,cll\ COUSI1 eh VO!'Slt do premio.
Assun u (jllo, quando se pr·omulgou o celebre
de~reto de 7 de janeiro do 18ü5 cre11ndo os
cor:pos .m!litares 'c!e volun t11rios d[l patria, ahi
so 1.nstrtum premro e gratiftcnçilo nos voluntllrros. N11 lei de 1880, a mesm[l cousa se 'fez.
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Assim, entendeu .<1 commissilo que devio. o.pre-[ Diverso.s tenttttivas foram feitas durante o
sent;tr nquello. emenda; entretanto o nobre, imperio, e nesse tempo dividiram-se perft!itusenador pelo Rio Gmnde do Sul adduziu um: mente as opini<ies elos homens mais autori·
argumento que pareceu Vttlioso 11. commi,si:ío, sados, dos estudisttts mais competentes, de
isto é, que anticipava-se 11 gratiflc;u;iio de um philosophos c. moralistas, em relo.çüo a tal
serviço que ainda se ü1 lazer. Assim, n. com- objecto.
missiio, obe(lecendo ao espil'ito constitucional, e Hoje a~ circumsttteitts exigem novamente o
tendo em consideraçiio as paltwras do nobt·e eXttllle deste magno 11ssumpto. Alguns dos
senador, modificou tl, sm1 emendtt, ou substi-· nossos estados veem quasi perdidos os capitaes
t.uiu .por· outt•;t, dividindo 11 /.iL'tttificação cm: empregados n(L 111 vourn.. Abolidtt a escrtwidiio,
duas pttrtes, das q unes unm serú. its praças I hou vo muito quem se illudisse, pensando que
quando tiver leito o servko correspondente tL esstt importttntissima rolorma pt1ss11ria gorametade do tempo, e port.anto e um11 remune- tuitamente, sem consequencias sérias. Imagirar;ão, e 11 otltr•;t pat'tL qumlllo tiver concluido nou-so tmballmril1 aind11 melhor como hoo seu tempo. A commissiio, pois, prestando memlivre aquellc que tanto produzira como
mena~em 110 nobre senador, sullmette 11 smt esc!'avo.
emenua i1 con~idemçilo do Senaclo.
Pouco duraram as illusües. Em bt•evc tempo as pl11nta.çües cst11vam abandonadas, c os
estailos que não puderain pelos seus proprios
E:\18:\DA.
recur.,os, pelas vantagens natumes de que
gostwam, fazer· a substituição do.trabalhador.
«Subsututi Vtt do paragraplto unico e addi- achamm-se com suas tm·r·as despovoadas, com
tivtt ao art. 4"» approv11do om 2" discussão. suas l11Yom·as em perigo ile completa ruin11.
A gmtitlcuçiio de que trttta este urtigo serti. 0 Sn.. LAPÉR-Apoiado.
pttgtt em duu.s ,Ilrestl1çües de .114$125; uma
quando a praça llouver complet;tdo tt metade 0 Sn. UBAL!liXO DE AMARAL-Outros estadoS
do tempo de sar·viço c a out1·11 qwutdo o soiTrem ele longtt ilali1, já em conseq uencia do
tiver conclui do. A ultima prestn.ção sertt eon- clim11. jit em cunsequencia da especi11lidade
siderada como recolhida it Cttixa Economic;t, dttS su11s culturas, inliibidos de concorrer
com outr•os que. melhor dotados pela nl1tuvencendo. o juro d11 lei.
reza, eotiio tttmbem habilitttdos " otrerecer
.Sala das commissües, em lO de agosto de remmwração lllttis condigna do trabttlho de
1892.- Cun'w Juni .. r.- .lonquim Sw·nwnto,- que cnrecem: ó em geml11 situaçiio dos est11·
Si/'l)[t Omedo.- Rosa Ju"im·.
dos !lo norte.
,
D1thi vem que, nlío podendo cont11r com o ·
E' posttt con,iunclnmente cm discussão, 1 atltigo
trabttlltttdot•, nem attrahir o curopeo,
qual encerra-se sem mais dclx\te.
esses
estados
pedem que sej<t ftworecida a
Vota-se, c é approvada11 emendtt.
immigração
nsiatictt
como o seu ultimo reVot.a-se em 3" di,cussilo e ó n.ppt•ovntla a curso.
proposir.•ão, a qual assim emendada é udoptaila
pttra ser devolvida 11 outt•n. Cttlllt1.l'tL, indo an- Alguns esttLdos aclli1tn·SO cm condições. diiTe·
rentes, ou porque o seu desenvolvimento n11·
tes ú com missão de redacção.
Continüa em 3" discussão, reeligiclo rle ttc- tUl'i1l ediverso do elos productores do Cttfli,
cordo com o vencido em 2" o pro,iecto do Se- d;L c;tnmt, etc., ou porque, procurados de lonnado,n. lO, de 1892, sobreimmigraçilo chineztl. ga dattt pelos immi:;mntes europeos, elles não
prccisttlll nem poderão receber bem um novo
elemento, que sú podcr<i t!'l1zer-lhes perturbuO Sr. Ubaldiuo elo A.uJ.nra.l- ç•ão mt mttrcha que vue !ovando c11dtt uma.
Sr. presidente, frequentes trabalhos de com- dessas circumscripçiies. Refiro-me especialmissiio não me toem perm ittiLlo ;tcom panltat· mente ao Rio Grande elo Sul, de longa
com assiduidade a discussão cltt pr qjecto l't\· dat11 povoado po1· europóos, sobretudo por
lativo tL immigraç•iio usi11tict1, o por isto ó bem alie miLes ; a Sttntl1 Catlmrintt, nns mesmas
prov;wcl que nacltt venlm adcantu.r ao quo concliç•ües; ao P11mmi., que conta grnnde
outl'OS oradores opinaram sobro a mrtteria, numc·m de allemiies, tem umn colonia
arriscando-me tt respig·m· om um calllllO já ele poltwos, grmHle numero de italianos, e
em menor quantiüacle hespttnhóes e russos;
bastante explm•udo.
Inscrevi-me, entr·ot11nto, por·quo considero reflt·o-mo uun bem o. 11lguns dos estados do
que rat·as vezes tem ttppa.rccido entro nós Ullltl norte, como sej1L111 o Pu.riL c o Amazonas, quo
qnestiio elo ütmnnlut importn.ncia pttl'tl o pre- não teem ncccssit!atle de ;tppeli11I' ptLrtt o trabttllwclor usi~ttico.
sento o do t11nr.a gmvidacle pm·n. o futuro.
NiLo ó de ltt~o quo se cogitrt na possibili· Excuptwtdos seis ou scto estados no Brailttde, sinüo na necessidade, do ir pedir tl•aua· zil, os outros estão mt con vicçiio ilo quo lhes
ó indispenso.vol, po.ra. quo continuem a. man·
lhaclores iL Asia e ti. Afi'ica.
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ter-se c tt desenvolver n swt hwoura, ir lxl.ter
ao velho mundo asiatico.
O Jll'oprio est:Ltlo do S. Paulo, r·ico, pr0spero c desenvolvenl\o-se tle. uma. m:tneil':.t udmimvel, começtt tt inquict:w-so com i1 cl'ise
do tr:.tbtLlho, que Pttrecc imminente.
Si não todtt fi regiiíO p:.tulist:t, p2lo menos
umtt lJOfl parte detl:J, .iii se :tchtt debaixo dtt
ttmettl:tt de ver t:tnlbcm os seus cttmpos e :ts
suas lttvom·tts emn!Jn.ntlono.
Eis tthi, pois, lllntt sitLw.•i'í.o aJ(]cl;iva.. e
não podcrinmos, sirnPlesment.e pOl' theol'ias
nhstmct:ts, por itlótts pt·econecbidns, ft~clmr tts
portn.s ás rechtma~.Gc:;, queixas e solicital;iícs
rc~peitavcis c poll(\erosns.
O Sn. MoX1'J>IIW Jlll llAJUWS- Apoiatlo.
O Sn. Un.u.mxo no ,l.~tARAL-A ltwom·n expõe o seu estado de u.n;.:usl;i:t c ,Jccln.m qnc
não nclm outm sttlvavão sinão tt que tem sido
inclicntla ; u.os poderes pu blicos compete on
d~tr stttisfit\·ão tt ess:t ex,g·encitt, ou procur-n.r
outro meio de solvet' ,,, crise que :Ls circum~t:tn·
cias toem cre:tdo.
A opinião parece fot'lll:tr-3e Jlwomvel :i. in·
troducçilo tio immigrttnte asi:Ltico ; pútle-se
mesmo proplwtis:n, sem ser necessari:.t f(l'll.lltlc
agudeza, de espírito, qtle, si não hoje, brevemente esta questão tlío s~ria, gne enYolvc tamanhos i ntcresses, e qno em toda a. p•wte tem
despertado tttnumlitts ]laixücs, lm de COll\'Cr·
ter-se em uma, que,;tt1o politictt. (Jpo:'arlos.)
Sr presidente, disse c repito: ú um tios
problem01s mais gr·ttves que podi;un ser• ati·
mtlos iL 1mscente Rcpuhlictt it• buscar um elemento estrttnho aos nossos costumes, it nosstt
l'aç,tt, it nosslt religii\o, ás nossas cren,:•1s, ou
ttclmr outro remedia pnt•tt tt noss:t situação.
Nilo conhecemos sufTtc:cntemente tt Chin:1
(costunutmo.> Jhll:tr sónlentc dtt ChiJm, embot'tl
os projectos retiram-se tttmL·:m ao .l:tp:io); dos
nossos:concidarliios, uns.njulg·am simpl·smento
por umtt amostt·n. de clllne~es, q no lm t~mpo.>
viemm para o nosso [ln.i~. c (jll'' m1s r·uas
desta. cn.pit:tl cmrn·egliJn-se cm mistet·~s inHmos; outros teemtt Cltinu. por umtt lcg-AIHla,
unm lltbula, por vezes themtt de risot:1. Entretn.nto, pn,m os que procuram instruir·-se, li:t
ttlgumtt cous:t mo. is tio q ne esses typos q uc
consitlero.mos dcspl'esi veis, do que ess:1s 1ltbn·
lus. com que temos sido emb:tlatlos.
Bast:w:'r. jlOntlül't\1' que u, C!Iina e O lllltis
vttsto imperio do lllllildo, o Jllltis antigo do
todos c o mai;, povntulo.
Nilo se p(Hle solll le>'i:rnt!n.,Je lt1n~ar o ritli·
cuJo 011 o dosppeso soiH·e UIIHt l'tt1;tt oti Ullltl
nar,•ão,sej(LIIl q unes 1bt•l' lll us sons costumes, as
suas leis e :1 Slltl lllot•n.l. A CIIÍiltL nfio e 1110·
recc1lot% ele ridículo c de desproso, mas tlig-mL
tlo estntlo.
Pot• Htllllll'g'll.llisavi\tl. jloi' li III eomnlexo tio
leis pt1SitiVHS O Jlll.ll'llC:io l:ewlo COlHO [JÍ'Og'l'lllll·

ma, ni'í.o entmr em communicaçilo com o
resto elo mrmdo, elln. estttvt1 isolada., com os
po!'tos Jbchndos,cingid:ts de mur·ttlltas as J'ront.eira.s, e difflcilmente o europeo alli cntrn.vn..

Entt·etttnto vemos, mesmo ntts vellms citronicas portugue~us, que quem por alli vinjn.Vtl
li1zit1 gt•andcs elogios ao im per io celeste. Sin;.:ul:wmente elle $C mttntinhtt unirlo, li.wte e
hostil :1n estmngeiro. A civilisa~iío occitlcntal,
porém, n:i.o 1icuu contente eom esse povo que
~e cnn~erm cm tnmttulto isolttmento e quiz le\'Hr-llie :.1 hott novtt 1lc seus principias. Enten,Jemm ir civilisttr esses barbaras e tt Ingltt·
terra,, Fmw;tt c Estados Unidos, c nutis t.ttrde
outros, procummm Jit, penett>ar. Uns ittm lc·
Yttr·llie m princípios dtL eivilisnr;ilo fmnceztt,
i:tm cnsinnl'-llte os direitos do homem. ess:1
eonrtnist;tt do que tt Cliintt não tinlm itlott; outros, ittm levm··lhe as cren1;as rclig-ios:Ls,
iam cnsi uar-lhe o c!n·istianismo, e ttchttrttm
que o meio mttis conveniente de chegttr tt esse
t•esult.:ttlo et•tt este:- tt Inglaterm, pam dttr
IJem idett de sun. felicidade e dtt sua. liberdtt·
tlc, mttntlttvtlmilhares e'milhttres de cttixtts de
opio pm•:1 serem vendidas aos chins; tt Fmnça
m:mdttvtt os seus jesuitus. os seus missionarios pertul'bttr aq uelles que tinham crenças
di vcr.ms. E, como não fossem recebidos com
sutnciente ag·ttsaliJO, tts nttçües occidentttes
mani1b<tttrttm as sua~ hostilidades desde
loiio. Unut vez que o vicc-rei mn.ndttrtt
queima.r vinte mil c:üxas de opio cnvittdtts
pela Ingltltet•m, a Fmnçtt e tt Jnglatcrm voltamm-se contt•:t :t Chin:t e lovttmm-lhe a
ruimt c :1 morte, tlcstruiram etliOcios importtLnl;issimos, reduzimm á mi~eritt o povo chi·
noz, saq ueara.m cidttdes,etc, Em em nome tia
civilis:tç:i.o, e para bc!n tias ttlnms dos nmtel'ialistas que n:i.o con!tedttlll a doutl'ina cltris·
til, f[Uo os oeddentu.co ttt:tca VtllllttCJ uelle povo .
A Cllim1 rendeu-se, Ji>i o!Jl'i~:1tln. :1 abrir o>
seus po1•tos, a ndmittir D dit•eito europeo, tt
dtlr etltr:ul:l ao estt•ttng·eiro que quizesse
ft·cq uent:Ll' o prtiz, ttl! i esttlbelecer-se, e exer·
cct· q mtlq uer proassito. Rendeu-se em homo·
nagem á ci vilisaçilo da Europtt e dtt America
do Not·te, e entrou em relaç-ões com esses
ptlize,, omhot\t um tttnto fi.lr1;:tdas.
BJ•tt a Cllintt tt vencida ; os vencedores,
nqucllcs que estií.o :'1 testa do mundo Jllüllet•no.
Começou cntiio ti illlmkrnção chincz:t, A pl'in·
cipio cm cxtraordinaritlmento lonttt. Em rcltu:iio aos Estudos Unillos, ao Jll'imcit•o quinquenio ttpemts entmm.m 4500 chins ; no segumlo, GOOO; no terceiro, 0000, e dentt·o do
poucos >.l.llilOS httYÍll 150 mil cllins mt CtLlifi.lr·
nia.
Estes homens, rjue estttmos acostumttdos
n consitlerm• Jl'tu:os, incnpn.~cs de tmlo ph)'·
sica,Jiwnto, inutilis:ulos por vícios quu, ou ellcs
tcum, 011 lhes a.ttrilmimos, estes que clm.
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ma.mos a. raça. inferior e abastardada. ~m o SR.. LAPÉR. - Muito bem.
pouco· tempo ti~ha.m feito n~quelle pai~ tra.·
ba.lltos utms ~ dtgnos. de a.dmtra~,itQ, .Abriram O Sn. ~D~L,PINO DO AMARAL - .. , e pisar
eana.es (e nuo a.dmtra, porque em seu pa.iz sua. consttt~.uç~o, suas leis e seus tratados,
tinham não menos lle 400), fizeram estradas para const1tmr-se uma nova China., cercan. de ferro a.tmvessando regiões onde 0 trabalho do-se das mesmas muralhas ...
do branco seria impossivel, exploraram mi· O SR.. ARISTIDES Lono - Isto é porque todo
nas, mostrara~ grande som ma de api idões.Em o povo tem o direito de deleza.
pouco tempo tmham os melhores hoteis ban- o Stt. UnALBINO DO AMARAI, _Não 0 con·
cos imp~tantes, excellentes companhias de testo; estou mostrando a. íiJ.talidade que lena.vegaçuo e ~om . tal desenvolvimento que as vou os Estados Unidos á posição em que se
passagens ?e tmmtgra.ntes,que a pl'incipio cus· a~h_D·~ d~ante daquillo que chamamos nossa
~av:am.mmto caro, ft~ara.m reduzidas a preço
mstgmftcomte.
E1s a.Ju o que fizeram os cllins c~v' 1tsa.ç~o; es tou mostrando que nós (posso
E de que armas se serviam 1 Simplesmente lhzer-nos, porque representamos o ·mesmo
des.?s: trabalho, economia, perseveran''". e elemento e a mesma raça) íbmos obrin·ados a
umão.
,w .a.íl'~star-nos dos princípios que lev~mos a
Cluna.
O chim, cujo patriotismo tem sido nen·a.do·
o chim, cujas idéas relativamente a fa.í'ni!iá ~ão ha duvida que é um principio constinão ~e parece qt)e tenham sido devidamente t~tcwnal c?n~agrado em todos os paizes civi- . . .•
a.precmda.s; o ch1m, a quem o estran"eiro ia llsaclos o lln•etto dt~ entrada. e sahida de quem · ·:;
educar, pedindo-lhe seu trabalho, foJz ~ que 0 quer que. s?.ia, a liiJerdade do trabalho, do
· ...
branco não sabia., não podia ou não queria commerc10 e dt~ navegação. E não ó verdade
!il.zer, e em comJ!ensação só pedia, 0 que era que est1~mos dando razão aos que nos chttma·
.Justo, que o detxassem voltar a sua patria v.<'!-m. barbares, pois queremos, por nossa vez,
levando o peculio adquirido.
·
' cmgH'·nos lie murallms contra certo povo re·
· E como era economico, como produzia mais ceiando a invasão delle 1
'
do que o branao. ou como o branco, mas con· O SR. ARlSTIDv~s Louo-Ao contrario.
sumindo só a quarta. parte; como dez ciJins OSR. UHALDI:-õo oo A~rARAL-Como nüo? Isto
precisam para seu vestua.do, ;\loja.mento e
~!e ser rec~nlwcidopor todos,quer sejamapotodas as ma,is necessidades n.penas o que dis- !Ja
l~gtst.as da vmcl~t dos asit~ticos,q uer não sejam.
penlle um so branco, o resultado era de espe·
o tacto. A Ch tntt tbi obri"ada,de<Lnte dos ea·
rar: houve uma co!'rente emi "t•atoria do E
nhúcs
~m:ope~Js, tt a!Jrirseugpot•tos, a reconhecapital desses pttizes para " Chimt~
cer
o
llu•etto
mternucionnl, os direitos do ho·
Outra consequencia inevitavel 1bi que, na men~ e a adop~a~·
~s praticas dos paizes que se
concurrencia do trabalho com outrat·a~'a,qual· cons1demm . mv!ltsados;
e estes paizes e~tã.o
quer que ella fosse, o chim representou, c qu~repdohoJe enve1:edar pela
politica chineza,
nem podia deixar de fazei-o, o papel da moedt1. c SI nao o fizeram amda completamente,é
poi'·
fraca deante da. moeda. ibrte,r~xpelliu o branco, que se acham tambem em gralllles difficulI
como expelliria. todo e qualquer trabalhador dades, po_is não só a immigração já creou
'
que l11e viesse fazer concul'!'encia. Sobrio, in· gt•:tndcs mteFesses onde quer que penetrou,
1\J.tigavel, ligado só ~~ seus compatriotas e a c~mo lia nnutos ~uropeos e muitos norte-amell!ais ninguem, não tendo outro objectivo ~iestttbelectdos na. China· e no clitt em
. nuo trabalhar e voltar, vivo ou morto, pal'a t•te<tnos
que
os
cJJinezes
nüo fbrem m~is acceitos no
·sua terra, o chim tl'ouxe um<t gmnde pertur· e~tra.ng~iro . ~ lo~·ic?,
~· .China po1· sua vez
baçiio nas rela~'ües dos trabalhadores de todtts nao con,entn·:~ ma1s mdtvtduos
de outms mt·
as outras raças, travou-se entiio uma luta cionalidades em seu seio.
trem~nd~ c implacavel, que não a.ttendia
SR. AmsrroEs Lono-Mus a causa de tudo
nem alm, nem tt moral, nemtt qualqum· con- istoO não
e <~ que V. Ex·. indica. Ha uma lei
sideração que 'não Jbsse essa, imperiosa, que ílLtttl que regula as relações desta ordem : a
a todos domina, a fome!
obri:;:~('ão que.tem um povo de delendel' seu
Deu-se este facto extraorditmrio: · os occi· prop!'!O
dentaes tinham ido levar os direitos· do ho· 0 SR. org"alllsmo.
UBALDINO DO A~IARAI,-Eu llinda não
mem a China, como devendo SOl' proclamados disse si ucceitava ou rejeitava a immi"raç,ão
entre todos os homens civilizados.
; estou apenas mostrando esta conEntmr em um paiz c sahir delle. 1\tzel' o chinezu.
tt•allicçiio do nosso proprio credo politico.
cqm!nercio, oxercot• as profissões ci Yis, emm
lhrettos conquistados para. todos, ibt'mltndo O Stt ..AmsrmEs Lona - Contra. a. lei que
y. Ex mvoca, invoquei esta. outra, que é
um como colligo intermtcional.
· Entretanto, hoje em dia tt Amcriclt do Nor· 1lttal. Um povo tem o direito de munter seus
to o.cha-se na triste situação do reneg·11r tüllos elementos org·anicos contr11 cs"a" torl'entos
in ViiSOI'l\S,
08 seus princípios .• ,
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o SR. UJJALDI~o Do A~IARM,- Quem pro· muitas industl'itts melhorariam e haviam de
clamou os direitos do homem na China, a J'rtt· se aperleiçotw; mas, no dht seguinte que.
ternidado humamt, a liberdade de commercio, complicações ! que revoltas ! que tempestades!·
de nlLveg;t~:ão e de industria., quem equiparou E' necessn.rio que nüo nos illudamos a este
os estrangeiros em toLlos os pontos ao naci· respeito: •lO dh1 em que esse resultado deseonal, excepto nos direitos politicas, quem jn.vel. grandioso, se operasse, teríamos tampref!OU o cllristianismo, p6Lle logic<Lmente bem trazido llO!' outro lado males incalcuestabelecer Uln:t excepção relativamente a ltweis, teríamos accemlido a guerru. dentro.
qu;tlqum• paiz maximd em relação ttO seu ca- do nosso propt•io territol'io.
A raça cltineza e invasor•a.
thecumeno?
Qual dos dons prtizes e JlltÜS barbrtro? Nilo Comqmtnto ella não se pretenda fixar em,
ser;i, o que prega principias quando lhe outros pttizes, no menos por emquttnto não
convem; e os renegtt qunndo lhe iuteressn? temmostt·ado esta temlencia ; comquanto ellu.
0 SR, ARISTIDES Louo- Nilo 1m barbaria dê ate o exemplo singular de exportar navios
cttrreg-ados de esquifes para a tet•rtt dos ante-·
nisto.
passac!os, o que e certo é que, uma vez aberto.
0 SR. i\IO~TEIRO DE BARROS- Nós, OCCÍ- o cttminllo e iniciadtt a tor1•ente, não ha mais
tlentaes, é que somos os juizes ! .
quem possa contel-tt.
O SR. UnALDI~o DO A)IARAI, -Eu queria E' bem de receiar mesmo. e .iiL tem preoc-·
chamar ;t ttttenr,:i'io dos que me ouvissem, para cupado grandes caber,:as, a hypothese de que (}
chim lllt de dermmar-se pela Europa inteira, ..
1\tctos bem recentes.
talvez
uma de>sas correntes, tt que se referia
O SR. Mo~TEmo DE Rumos -E o estamos
lm
pouco o <L}lttrte do bomado senador
ainda
ouvindo com muito prazer.
pelo Districto Federal.
0 SR. UBALDIXO DO A)IARM, - Nilo ct•eio
que a immigração cllineza seja tão Jhcil como 0 SR. ARISTlllES LOBO diL Ulll a.p:trte.
se afigura aos intcressaLlos ou seus apolog'istas.
0 SI:. UBALDINO DO A)IARAL -A superioriSi elht lusse tão fhcil, nü.o punha em Llltvidtt dade de mc;a ! • • •
.
que os milagres de trabalho praticados nlhures 0 SR. AIUSTIDES LOBO - Sem duvida ne-·
viessem se renovar aqui. A China e, como
dizem, qmmtos ;t teem visitado e estudado, um nhuma.
0 SR. UBAWIXO DO AMARAI, - Permitttt
verdadeiro .ittrdim.
que
eu considere isto tambem uma das muitas.
0 SR, ARISTIDES Lono-Ni'io etodatt China. pretençües
que ainda ninguem justificou.
O SR. LArkn-Quasi toda.
Qual e a mça supet•ior? . Qual e a raça ill-·
O Sn.. ARis1'IDEs Louo-N:t zona maritima, feriar?
Ai ndtt estou por saber ..
}lóde ser; mas mt ptwte montttnhostt nüo.
O que vejo e que as raças silo differentes.•.
0 Srt. RANGE!, PESTANA-E' O paiz mais que teem ttptidües diver·sas, o que todas ellns
adiantado cm ag·ricultum.
·
são sujeitas a esta lei (a respeito desta lei,.
0 SR. ARISTIDES LOBO-E em miniaturas.
sim, niio tenho duvida), nascer, crescer e
O Sn. UHALDINO DO .'\.)IAJtAL-Pam nlío dar mor•ret•.
Todas as raças, como todas as cousas, vecm
Jogar a l'CC!mna~:ües tão insistentes, Llirei ape·
nas que a China tem ngricultm•tt grande- para este destino.
mente desenvolviLltt ... (penso que não con- 0 SR· ARISTIDES LOBO - Esttt engnnado.
testam isto.)
0 SR. UJJALDJNO DO AMARA!, - Não COllll CÇO
0 SR, lt\NGEL PESTANA-E ttperfe[r.ooadtt. raçtt alguma immortal, como não conheço0 Sn. UBAL11!NO DO A)IARAL.,. e aperfei- l'tWtt algumtt superior.
ç:oada; tem industrias tttmbem g'l'ttndemente O Sr:. AmSl'IDES Lono dit um nparto.
uper1eiçoadas.
O Sn. Un.\T,DIXO Do .'\.)IAlur,-Pois olile : as.
Si o cl1im ü, como se diz, sobrio e cconomico, velhas
aqul'llas que despresi consome pouco, si a população da China e ~nmo~. civilisaçoes,
teem
bem
o
direito de dizr,r• que
ttunanhtt que tt retimda de 40 milhões de e vil pretençüo, que tt nossn
não
homens daquelle gralllle imperio passaria te:'ll !iJito uma desco!Jerttt, umacivilisar·üo
invenr,,ho,
quo
qnasi LlespercebiLla, si temos o exemplo do Huo Josse velha algures.
que olles Hzcr;tm nos Estados Unidos, na Aus·
trnlitt e cm outras regiüc~, a ser possível sua . O Sn. AJUsTmgs Lo no -Onde ?·! A · China
:introduc(;iio no Bl'ilzil com tt Jh,cilidadc c m· su tom descoberto ~eg:reclos industrines.
pidez eo1u quo contam algumas pessoas, ona0 SR. UllALlllXU Dn AMARAI,-Estit 1110 ptttural quo tt htvom•a de curtos cstaLlns pJ•ospc- l'CClll!ilO quo conltoce lJUill pouco dtt China. E
rnssc 1o stthisse dos avtuacs cmbttr•uc;us; depois bttshria este at•gummlto importmlto,
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clecisivo : é o mttior e mais autig·o e o mais O Sa. AmsTIDES Lono-Para evitar-lhes ú.
populoso estado do mundo.
·
miserht.
0 SR, ARISTIDES LoBo-E Omn,is n,tmsaclo. 0 Sn. UllAT,DINO DO AUARAT, -.Tá se ve
0 SR. MONTEIRO DE BARROS-Não apoiado. que os homens fortes juJgn,ram-se fracos, tivern,m medo dn, concurrenc.ia.
0 SR, UBAWINO DO A)IARAL - SeriL isso
umlt contradicção dos princípios : si Jbsse o 0 Sn. ARISTIDES LOBO -A questão era a
povo mn,is lttraz!ldo, que nn,da descobriu, que do sala r io.
nn,da inventou, como se poderin, ter mn,ntido . ·0 Sn. UBALDINO DO AMARAr,·- Destn, madeantc dessas raças fortes, intelligentes, que neim niio poderei concluir o que tenho a
muito teem cn,minhado ntt civilisaçüo?
dizer; sou obrigado a 1h!In,r em dialogo, canço0 SR. ARISTIDES LOBO - Isso tt historin, me, perco o fio das ideas e estou massn,ndo
os senhores. (Muitas ruia apoiadas.)
explicn, perfeitn,mente.
Sr. presidente, uma razão de ordem ; sou
0 SR. UBALDINO DO AMARAI,- Desconheço obrigado •..
a explicn,çiio, e não creio nfl superioridade de
O Sn. PRESIDENTE- Peço aos nobres semçn, ; nem tenho preoccupa~ão ...
nadores o favor de não interromperem o
O Sn. ARisTIDES Lono - Pois eu tenllo-n,. oradO!'.
0 Sn. UBALDINO DO A)IARAr, - .. , estou O SR, UnALDINo no AMAR,\L -E' uma
por saber qufll e n, mçfl superior, qual lt infe- razão de ordem, sómente pam podet•mos cherior ; veja como siio ditferentes tts opiniões. gar n, alguma cousn,.
0 SR. ARISTIDES LOBO diL Ulll fi parte.
O Sn. ARISTIDES Lona-Pela minha pn,rte.
0 SR. UBALDINO DO A)IAI1.AT,- Tflmbem peço ao nobre senador desculpa por tel·o
não sei o que e lt mça brazileira ; lt este re- interrompido.
speito estamos em pontos muito divergentes.
0 SR. PRESIDE:'('fE-0 Sr. senador pelo
o Sn. ARii>TlllES LoBo-E' muito simples, e Paran:í. póde continuar.
o cruzn,mentn dn,s tres rar;as, n, n,fi•icn,na, n, in- 0 SR. UnALDINO DO AMARAI,-Eu dizia: si
tligenn, e n, europén,, dn,ndo um producto fraco a esperançn, dos agricultores e de alguns.
como está hoje verificado.
apologistas da immigra~i:Lo chineza 1bsse de
promptn, ren,lisação, elles poderiam chegn,r
0 Sn. UBALlliNO DO A)IARAL-Mas eu nüo ao seu objectivo: as suas lavouras ser•iam
esttwa referindo uma opinião proprh ; in, di· salvail os seus cafesaes prosperarin,m,a produczendo que em Congresso europeu jti. se tinha çlio do cat~. do assucar e de outros generos
formulado estn, interrogação: si n, Europa não se faria em grande escn,ln, e com grandes resulcorritt perig·o de se ver invadida pela China tados materiaes, praticas; mus, affirmn,vn,
e pttrecia a um estadista russo que isto só de· que no dia seguinte estarin, ahi :t luctu,
pendia de pouco, isto e, de que o chim assignu- tt lucta de c!usses, a !neta de mças, e ncs
lasse, para o que elle tem 1i1cilidn,de, algunut acharin,mos Jhtalmente obrigados a repredas descobertn,s européttS, de que aincla não sentar o papel elos Estados Unidos, a
usa, como ea estradtt ele futuro. como süo repellir aquelles que tínhamos ido busc:~.r, a
alguns melhorttmentos em relação à arte de neg:tr os princípios que assentiLll~os na nossa
guerra.
Constituição e renegar tudo aqtullo que cos0 SR. MONTEIRO DE BARROS-Sim, senhor j tumamos chn,mar-os immortn,es princípios.
Essa !neta viritt, nüo digo da raça hrazileira
nisso el!es estão muito n.trasados.
a
que
o llonmdo senador, pot•que
o SR. UnALDINo Do A)IARAT.-Jit se Ye que jit dissesea referiu
S.
Ex.
que
estou muito em duvida
não é uma preoccupaçüo tão pueril, como pasobre
gual
seja
11 raçtt brazil~ira; essn, lucta
receu ao honrado senador, que me obsequiou virin, dn, raça negr•a, que ex1ste em gmnde
e me obsequia com os seus n.partes.
escala no piz, e 11 ue não poderitt concorrer
O SR. AmsTIDES Lono-Süo modos de pen- com o chim; essa lucta virio. da raça germasar. Penso que ni:Lo 1111 esse perigo. (lla oH· nica que nilO poderilt tambem concorrer com o
tros apartes.)
chim · essa lucta se estabelecerilt no Rio
0 Sit. UllALDINO DO AMARAL-E' bem PDS· Gmnde do ·Sul com uns, em Santa Catlmrina
sivel, mas continuo tt estttr com os diplomatas, com outros, no Pttranit com estes, em S. Po.ulo
que assim pensaram, e com esses homens d:t com aquelles; enfim, n.lucta se travaria em
raça forte, na opiniiío do nobre senut!ot•, com tocla tt parte com o branco, com o lll'eto ou com
os lwmens dos Esto;dos Unidos, · em quem o ([ualqner outro que niio ibsso o pt•oprio cllim.
terror, o t•eceio da concurrencia o da !neta Qwtl serht o resultntlo <!isso? Despertar.
JtJi tal, quo acllttmm todos os maios bons ptu·a estimular, uar corpo itquillo que por o~·tt é
:tpenos uma approllonsilo, que no Braztl ó
livmrom-se dos chins.
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, ainela, c por pouco talvez, um phantasma um ao perigo que ameaça nossos filhos c a nós
tanto aH'astado, isto e, teriumns dado armas e mesmos ... não, niio eprudente.
Nilo servirão plLrlL nós o exemplo e a expefor~a ao socialismo e á peior especie do socialismo, ao anarchista, ao socialismo que não riencilL elos outros, o que se pass:t nos EstlLdos
conhece lei deante da necessidade do alimento, Unidos, cujas theorilLs lLbatemm-se deante da
deante da necessidade de expeli ir aquelles que constituição social dtL ChinlL ?
tralmlham por menos. Mas, póde-nos servir Cumpre proceder com :1 mlLior retlexüo.
isto? Por um bem transitaria. iremos nos O honrlLdo rellLtor da commissiio julgou
arriscar a um perigo certo? Si a ru~'ll. chinezu fazer um serviço ao principio federativo, nlL
causa cuidados ser"ios ús mças fortes, t1es exposi~'ão com que lLpresentou o parecer ao
·
como it anglo-saxonia e outras, si ella tem ScnlLdo.
. dado pungentes cuidados nos Estados Unidos Entretanto, é bem contestlLvel que tenha
e á Europa, podemos nós nos considerar de acertado desta vez com o que nós considemmelhor b:trro, de constitui~.ão mttis rija, para mos o principio feclemtivo.
enfrentar ondas e ondas de homens que podem Nos Estados Unielos, bem ao envez do que
vir, contando ainda com a possibilidade de se inlere das pallLYrlLS de meu colleglL, está se
enteneler o povo chinez que ha aqui espaço pensando que lL introduc~iio de chins enframais que sufficiente plLrlL a sua populaçiio, qneceu o llLço i'ederlLtivo, relLnimou ideas que
que jil tem encl1ielo os valles e os l'ios, pen· ,iti. estavlLm quasi esquecidlLS, e que hlLYilLm
dura·se das montanhas, tluctua nos mares? dado Jogar ás homericlLs blLtalhas ela guerra
Sentimo·nog bastante fbrtes pam oppor diques seplLmtistlL.
Nilo ll:werá o perigo de que em nosso paiz
iL enchente que venlm pelos nossos estados, e,
começando em uma região, viL pouco a pouco se reproduza o fhcto? Podemos nós coútlLr que
se desdoh1·ando pellLs outras? Tenho sel'ias os estadas lllltis povoados de raça branca. ou
lLpprehensües.
onde lL raça branca estie mais pura; que são o
sus1Jeito de nativismo, tenho confesslLdo o extremo sul, receblLm em boa paz,.sn.tisl'eitos,
·receio de ver povoada esta ou aquella circum· esta concurrencia terrível ao tmbalho, esta
scl'ip~,fí.o nosslL por umtt raçlL unica, que niio invasiio que é o verdlLdeiro polvo qne suga
sei si e inferior ou super•ior i\. minltlL, mas todos os capitaes, que se apodm·a de todlLS as
que lhe ehostil; receio que os dias dos actuaes industrias, de todos os ramos do tr:t!Jalho?
brazileiros, destes que descendem elos portu· Não lntwriL pam nús, que estamos nos lbrguezes ou dlLS raças cr·uzadas, estejum con- mando aindlL, que lLinda não temos a Reputados ; sei que em c~rtas opiniões o Brazil blica FederativlL lLSsentada, motivo~ parlL ap·
meridional está arriscado lL desafiar tt cohi~'a prehençües, si vierem elementos tão extracht Europa, que nos rep8lliria para o noi"te. nhos, que podem ate ser enei·gielLmenrorepelSi esttt preoccupação existe com relaçiio a lidos, por grande numero de estados ?
homens que são protluctos da mesma civiJi. Sr. presidente, <t Constituição tirou i\. Uniii.o
saçiio, que teem a mesma religião, que teem o domínio das terras, e lhe deixou lL immios mesmos costumes, si ess<L preocupar;ão é gmção e a colonis<t~'ão, de fórma que não se
legitimtt, muito maior deve ser em relaç,fLo a perdeu tudo.
um lJOI'O ele costumes tão diversos, e em con- A immigraçã.o, problema ·complexo, que afdkües de resistir pelo numero, que se conttt fecttL tlLntos interesses, em que se deve atpor millJões.
tender, não só lLO tmhallutdor mas u. diversos
Sr. presidente, sou um dos signatltrios do elementos. como sejlLm a mça, a crença, a
parecer, mas declaro CjllO em meu espirita lingmt, a. nacionlLlidade ; não podia ficar ii
abrimm combate os chamados principias Jihe- discri~;io dos cstttdos, sob pena de vermos
raes e :1 esmag:tdom evideneilL dos fi.wtos, no Brazil um estado JlOVOlLdo de lLfricanos,
que 1hz dn vidn.r si taes principias existem. outros ele ttsiaticos, out.J•os de lLIJomfles, este
NliS que somos republicanos não podemos de italianos, :tquelle tle polacos ou russos.
negar que é livre <t quem quizer entrar no Em neccssario que o p8n~nmento naciomtl
Brrtzil ou' rlclle sahir. Não podemos, sem re- pt·eclominasse neste ttssumpto, cm preciso que
negar tcdo o nosso Jl:1Ssado. deixar de dizer· houvesse umlL politica externa i'edeml.
·que a naveg·a~·ão de,·e ser livre, nem priv:1r E' uma fmquezlL das democr;t.elias a fulta de
que alguem venha t.rabttlhar cm nosso solo; polit.ic[\ externa firme e unilbrmc.
mas ir além, ftworeeer um perigo publico Nas momwchilLs púde haver um penso.mento
·para remediar um nml que se di\. no momento, constlLnte, permanente c fixo quanto ás reantoris:w o governo <t contribuir para que llLçiíes exteriores. Mas nas repu blieas, onde o
complLnhias se Jbrmem, afim de nos trazer potlet• muda frequentemente, onde os chefes
esta calamidade, (porque niio dizer ... esta silo transitarias, essas rellL~ões oscilam. Os pocalrtmidade? que o ser:·,, em breve tempo), auto· deres loc;tes tLintltL mlLiS inst;wcis suo.
· risar este pr·ologo dn. "U<lrrn. civil, prepartLI' N;io convinhtt, pois, deixar essa questiio ao
complicaçües interrmcionn.es, cerrar• os olhos <lrlJitrio tlos estados, tls inspimções de suas
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phantasias, mas, como bem estabeleceti e>sa
excepção d11 constituição, que o pensamento
nacionttl fosse representado pelo governo federal. · .
E', port,anto, a responsabilidade do Senado
muito maior rlo que otüra qualquer, porque
aqui estamo' representando os est!1dos em
perfeita igualdade, nrw ·precisamos ter em
attenção o interesse pttrtícular de cada região
do Brazil ; basttt-nos unicamente índag·ar elo
interesse nacional.
A conveniencl:1 particular de tal ou tal re·
gião não é bastante para. que lhe sacrifiquem
os interesses gemes.
•
. O projecto emendado pela commissão, negando favores directos it lmmigrar;ão aslatica,
especialmente t1 dtt China e do .Tttpão, apenas
reproduz com a Constitui~ão, o direito da
entracla de quem quer que seja.
Foi um pouco mais longe habilitttndo o
governo tt entrar ness:1 aventum perig·ostt
de encttminlmr tt immigra~,[o asi:1tic:1 para o
Brazil, porque lLUtorisou a troc1t de notas, o
est!Lbclecimento ele agentes diplomttticos e con·
su!ares mt China e no .Tapüo.
E' bem pos>ivel que isto fique lettra morta e
que, quando mesmo cheg·uem a se estabele·
cer taes a.gentes naquelles pttizes, ellcs não
1\tç:tlll m:tis do que representar a amizade
e os bons officios de um paiz p11ra com os
outros.
Mas tttmbem e prOV;oVel que os interessados em resolver a questão do trabalho, empren·uem todos os eslbrços ptwa que o gover·
no vi1 ils ultimas consequenllias ela antorisa·
çüo que !!te é concedid:t e w1o se limite ti ter
representmltes politicas c commerciaes nesses
cstaclos, mas activamente pr·ocurc fomenttw
11 vinda. dos immigrantes de que se trtttlt.
E' este o meu receio, estrt a minlm restric·
~fto.

Reconhe~ttmos o tlir·cito do todo o mundo
entrar no Br:tzil e sahir dellc, no qno niio
Jil.zemos mais do que respcitltr a Constituição ;
reconheçamo> o direito tto trabalho, a liber·
du.de do comtnercio, tt libet'clade do n:wcgn.·
ção, súment.e sujeitas ,·,s leis fisC'~tes; reconheçamos tt liherchtde de inclust!'i11.
.
Mas !l1io vamos Jnttis longe, tanto mrtts
quanto il•ittmos ettllir cm contrttllicçiio elas mlliS
serilLS consequencias.
Temos ttincht, infelizmente, no meu moclo
de entender, muitos contmctos pn.rn. intra·
clucçiio de immigrrtntcs cm'opcos, o niio podemos deixar de os cumprir.
Pttrcco que tle proposito Vttmos atil·ar simultttnea.monte o 1bgo e tt polvoJ•n, um ao
htclo cltt outra, tr.tzentlo ouropeos e trazendo
cl1ins, pam que se lhc,,am concut•J•oncia; ''amos
por om J't·ente umu. d.:. ouJ;ms t'il·'·'a~ irrecon·
ciliu.vois, inimig!ts por nrtturoztl, como si pullcss~mos ter pr11Zer em lovanttlt' aqui luctas
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dessa ordem, nas quaes nós mesmos seremos
envolvidos.
· Si os poderes lederaes, incumbidos de reg-u\a.r a immigrnção, julgam que a cot'rente
immigratoria européa que tem vindo em
maiot' escala deve diminuir, faÇlLmol-o; mas
tenhamos !ogic:1.
Convem restringir esta immigração ?
Achamos que elh não serve ahsolut11mente ?
Queremos ae:1b!Lr com os contractos, entenclendo-nos com os interessados :t este re·
speito?
Julgamos que e necessario clmmar outra
raçfl que venha povoar ou cultivttr nosso
territorio ? Façamol-:-o· ·
Mas trazer uma e outra raç,,, s~tlJenclo que
ellas niio podem coexistir, parece-me que é
uma politica desastrosa.
Os SRS. LUIZ Dii:LFJNO E OUTROS- ApohtdO.
O SR. UnAT.nrNo oo A~JARAT. -Assim, Sr.
presidente, representante c~e um .estado, q~e
não pócle querer nem deseJar a mtroducçtto
elo chim, que é povoado pelo elemento euroveo e nacimml, que niio tem necessidacle da
grancle ln.vonra, porque explora a pequenll,
lL industria pastoril e a extractivtt ; representando um estttdo nestas condições, não posso
desconhecer as necessidades e as angustias
dos outros. l'.1ttS, e preciso sabet· qual o meio
de 11f,tender :1 esta situação; é prec·iso termos
ccrtezo. ele que a immigmçiio clüneza não lltes
levart1 a desorclem e a perturbação.
H:1 uma crise na lavoura, é incontcstavel:
ameaça para breve uma outra crise, lL do traballto ag-ricoltt. Mas o remedi o que se propõe,
mt reaíidacle, não e efficttz, não é prompto,
nem compensariL os m:1les que elevem acompanhul-o .
Este ó o meu modo de vêr; c, pensanclo
t\ssim, continúo a acceitar o art. 1", com as
suas rleclttrttçües itmocmts,' inoll'ensi l'ns ...
0 SIL MONTEIRO DE BAHROS - Vol,a pelo
que il inutíl.
0 SR. UBALDINO DO A~IAt~,~IJ ... mas que
tcem sido sutllcientes pnm os ttmig·os dos
chins e tt Chin11 clamttrem contr:1a civilisaç.ão occidenttü, incapaz ele sustentltr seus proprios pr·incipios.
POl' ultimo, considero esttt solução elas diffi·
cul(lndc~ actuae~ tltt ltwom·a, extrenmmente
nrrlscada. ·
Bem sei que htt opiniões autorisadas em contmrio tto que tenho dito, principttlmente, entre
nós a do honmclo colleg-a, tltltot· elo projecto, que
ten1 um~t con vicçi'i.o diJl'erente e estudos completos sobro 1t mater·iit ...
o S11. Mo11mmo tlo B,~Jmos-Niio ttpoi11clo.
0 St\, UHALDINO DO AMARAL .. ,de!\mde aS
suas idéas, como sempre costumtt fazer, com
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entlmsiasmo, abund:tncitt ele mzües e com tt
m:1is perJeittt bm Je ; mrts acredito que não
:ponderou bem este lado negro dtt questão,
:porque o seu patriotismo o faria recuar, e
:prelcrir que luctassemos com as diillculdades
actuaes, e dcllas sallissemos como podessemos,
com os nossos recursos, i1 ir crear um perigo
que não é imaginaria, porque .ilt se 1\lz sentir
bem em paizes mais lbrtes e melhor dotaclos
do que eo nosso.
Assim, Sr. presidente, f<tço restricçues na
votação do projecto. (Jfuito bem, mutto bem.
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O o1·mlor d (elicitaclo.)
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O 81•, Aristides Lobo (attenç<in)
-·Sr. :presidente, demorar-me-hei pouco na
tribuna, não su porque 11 hom estiL adiantada,
como porque reputo este pro,jecto de lei perfeitamente elucidado, mormente depois do
eloquente discurso proJerido pelo nolJre senador pelo PttmniL. Nilo quero, entretttnto e não
devo deixar pa~'ar· em silencio o meu voto c
venho procumr justificai-o.
Comp!'ehendc rt situação defllcil em que se
acha o trabalho rum! do meu paiz, este principalmente.
E' esse um ponto que estiL fóra de duvida e
de sincem contestação.
Ningucm em boa fé pode contestar que a
la voum está submettida it concliçües Yerdttdeiramente penosas.
Pam mim e creio que pa.ra todos nós, é
isso um 1\lcto incontesttwel.
O qne porém não estú, provado pemntc a
minha consciencirt, é que reconhecida e tlada
esstt situa~·ão, mesmo assim elevem os poderes
pu blicos concorrer para a realisação da medida, om. em elebttte nesta c:csrt, preterindo
outra ordem de meios e ele recursos, que cmbom sejam mais lentos, talvez far:'t com que o
paiz cheg·ne ou attinj:L aos mesmos resultados
no que toca a acquisição. de brnços.
Um dos argumentos contrtt tt immigr;wiio
européa, e rtue essa não se presta ao clim<t elos
nosso~ estados do norte.
J,·_ Para mim, não está provada essa proposiçao.
E' certo que o europeo, múrmcnte o dn,
região Jllltis J'l'in, elo seu continente, prefere,
em nosso p;tiz. o sul, porque mais se aproxima
ao clinm da Europ[l,. Jsto e natuml, mas a
verdade tnml,em, eque alt\m elo termos mt immens[l, regiiio que so estendo do Amazonas ao
Prata.. como costnmttmos donmrcttl-as, po;suimos vtwios climas c quasi todos aptos pam
aclimarem os homens do occidento da Europa,
r[ ue couslituem a nossa iuunigrn~•:io.
O Srt. COicWO g CA~rPos - E' verdar!o, mas
a quo~tii.o (, que não ttproveita ao norte ; emqua.nto hottvcr sul, o norte n:io terit vantagem tLlgumn,,

0 SR, ARISTIDES LOBO- E' certo que _ha
condições de clima, de territol'ios e de fiwilidacles ele communicaçúes ....
O SR. CA~!POS SALLES - E ele riqueza.
0 SR. AIUST!DES LOBO - , . , de intrepidez
ac!minístrativtt, de iniciativa ousada na so.,lução elo problemn. da parte de :particulares,
o que tuclo tem litcilitttdo, pam alguns estados, a corrente immigratoria.
Os estados do sul, tn.es como S. Pttulo, Santa
Catlmrirm, Parami e Rio Grande, teem sido
procma.clos de J?relerencia, e certo, pelas po·
pulaçües europeas que nos buscam, ou antes,
que são por nós sOlicitadas.
JI.Ias, não são exclusi vmncnt~ esses os mo·
tivos determinantes das correntes immigratorias quo procuram esses estados.
Ptwa esses a solução do problema foi complexa.
S. Pttulo deveu a corrente de immiliração,
quasi exclusivamente italiana, que ibrmou,
a energitt da propag[tnda que desenvolveu,
obtendo rtflnal <t caudal que é hoje incontestavelmente a real.
O Paraná, Santa Ctttharina, Rio Grande do
Sul obtivemm identico resultado ]Jelo mesmo
processo. c pela cuidadosa escolha de seus
novos incolas e si o não fizemm na mesma
escala que S. Paulo, ó porque não dispuzeram
dos mesmos recursos deste estado.
0 SR. RA!'o'GE!, PESTANA- Ha muitll. dill'erença entre tt colonisação de S. Pttulo e do.
Rio Grande tlo Sul, do Paranit e Santtt Ctttharüm.
0 SR. ARISTIDES LoBo-Não sob O ponto ele
vista em que estou litllando.
Pelo que o Rio de Janeil'o, por exemplo,
cu,jas condir,Ges de clima e de fecundidade de
territorio, siio reconhecidamente boas e cujas
tcPras se ofl'erecem aos colonos .i:i. em grande
parte cuJtivaelas, cultura que se adopta ao
bt•aç·o europeo, porque o Rio tle Janeiro não
conseguiu ate ho,jc encaminhar pam si uma
corrente immigratoria,?
. . ·
O Srt. LAPER-Peht inf'erior·ielacle (!tt produc<;iio e condiçues clinutterictLS especittcs do estado do Rio de Janeiro.
O SR. Amsrmr:s Lona - PerdOe-me ; essa
inlerior·idado não e tamanlm. porque, si jlOl'
exemplo o cafó no Rio ele Jttneil•o niio produz
tanto como em S. Pn.ulo, tnmbem n:Io tem
contm si tts g-eadas que por vezes clest!'oem os
cttlezaes e as colheitas.
.lá se Ye que a razão não procede, popquo
as prodtte<;ues afinal so cquililJI'Om.
O SR. LArJm- Unm cousa nüo compensa
a ontrn..
·
O Sit. Amsmms Lo11o- Perdão, niío vejo
tt proccdencitt dtt tt!Ilrma<:ão. PosHo dar teste-
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munho ao Senado ele ter visto colonos it:t· Mas, n. esse sustento assim insufficiente
1ianos, no estado do Rio de .Janeiro (em V:t· corresvoncle Jatttlmente a 11•aquezn. do seu .
1enç•a) trabnlhando lado a Indo com os negros, Ol'g'l1111SmO,
que são incont~stavelmcnte os nossos l:wra- 0 SR. RA:\'GEL PESTA~A- E' a perfeição do
dores m1tis fortes e mttis resistentes, e no~so trabalho.
primeiro operaria, na cultum do cttfe, vi os
italianos rivttlisando com elles nas cnmpinas, O SR. ARISTIDES LoBo-Essas cousas mini·
nestas qne parecem m1üs defficeis e penosas, mas, em que o grande esfbrro não é exigido,
pmticadas em terrenos íngremes ou fortemente sim. E' assim que os seus l~vores em marfim
silo 11dmiraveis !
accidentados.
A lavoura, e mormente a nossa que tem de
O SR. LAPéR- Sem dlJYida nenhuma.. ·
vencer ulila natureztL opulcntt1, demanda
O SR. AmSTIDES LoBo- All! Si assim é, homens robustos.
porque mzli.o não empreg11 o estado do Rio e 0 SR. RA:\'GET, PESTANA- E' a perfeição do
o seu governo ou mesmo o Governo Federal, tmbalho em turlo.
jit que. elle. é a g11rantia de tudo, todos os meios
ao seu alc11nce pn.ra trn.zer ess1t immigraçüo ~ O SR. AmsTIDES Lona- Duviclo. Sabem
Pum que preferir a esses braços validos acaso elles Jazer estradas de ferro e trabalhos
que poetem ser povoadores, 11 ess11 immigra- de mecanictt como os operarias da Europa?
Repito, Sr. presidente, o que jit disse, a vi<;•üo ephemer11 que vem nos trazer um tmctoritt
do cilim sobre o br·aço europeo provem
balho momcntaneo ?
apenas cht btLrttteza do seu salnrio.
Vejo nisso um desanimo anteciparlo.
O Sr:. ilA:\'GEr, PESTA:\'A- Tambem o llolNiio estamos fundando umtt naçüo, um11 l[mdez se alimenta de bat1tta.
patrit1 ?
0 SR ARISTIDES LOBO- Resta. saber qual
Quer-se então 1hzer da yich1 desta naç•i\o dos dous alimentos e mais nutt·itivo, depende
uma cn.ustt occasional de incidentes, sem da n.nalyse cltimica das lluas substancias.
plano de existenci11, Jazendo-se de cnd1t mo- Mas, senhores, o que vem essa gente fazer
mento c de cad11 necessidade uma politica, aqui?
·
umtL existencia de crises esquecendo-se complet.n.mente o 1'utm·9 ~
.
.o SR; 1Jo~~Er;:o DE BA~Ros-;--ye.n.l "tra~~~Ets o qne se contem neste prOJecto.
,lh,w, 'e.m fl1zer o que os ptegmço,os MO
Acho, Sr. presidente, que ha demasiad11 querem ltuer · .
impaciencilL e talvez demasiada fraquez1t da O Sa. ARISTIDES Lono-Nus temos esse mau
pn.rte ch1 In.voum bmzilcirn.. que t.rocn. o costume. Deprav11-se o povo, educam-no
homem equilibrado da Europa por esse en- na ociositlade como no período d1t escravidão
xame de n.mnlms humanas.
· e depois se diz-e um povo de ociosos. (lia wn
aparte.)
(Iltt um "J""'Io.)
Isto é outm cousn.. S1tbcm porque o ameriJ;'t tivemo~ uma prova. do que valem esses cano prclt'riu o cltim pam Jltzcr a grnnde esoperarias, ,iti. tivemos amostras tless11 immi· ttmlt1 ele fel'l'a do Puci1lco ~ Porque 11 região
g·raç~tí.o .
que elln. corbw11 continlm ricas jazidas mineArgumenta-se dizenrlo que o chim é uma ralogicas que setluzimn os operarias euespecie 1le gigante pm'tL o tt't11Xtll10. e se chi. ropeos.
como provn. dess11 proposir;ão o Jilcto de n:io O chim, homem scm:tmbiçües. permanecia
11oder o oper;1rio curopeo luctar vn.tlt<\iosa- na tr1tballto o por i~so Jbi prelbritlo.
mente contm ello.
E' i~so o que explic11 a ussigmtlarllt prefeEs~a victorü1 nad;t dtz em ftwor (!e suo rcncia.
robuster., L' 11 victorin. elo sn.lario miset•;wel, e
0 SR. ~IO:\''l'll!RO D~ R\ltuOS dtt um:tpnrte.
11 victoritt d" explor:tçfío dn. lbmo.
Pelo Indo c!t1 generalidade de sua civilisnç•üo O Sn, :\msTmgs Lo no-Isto poclcri:t parecet•
populrtl', UStl.iJicJo que esse jllLÍ7. tom impedidO n.!Jsurdo, perdoe-me que tliga, porquo niio so
por seculos, cm seu seio, 11 ciYilisa~·iio do occi· comprcllendn como oque um nrgmüsmo do·
!Jilitttdo e li•aco ele um homem que nm! se
dente dtt Europa..
alimenta,
pos;a. luctar e competir com v;mta•
Pot• esstt mesnu1 mztio. osso povo, p!'ivado
gem
com
o
lbl'to e bem nutrido.
tio gmntlo tw univcrsn.l, oln·igatlo 1t Jmstn.r-sc
11 si mesmo "ccnmulado tlentro de suns l'l·on·
O Sit. 1.\PI::lt-Hn. o ~tlimento moral quo
tciras, habituou-se :t n~.o comer quasi, 11 um11 tambem intlue no homem.
·sobt•icdaclo cxag·erada parlt manter-se.
E' es~tt tt smt lbr•çtt-niío g-astn.ndo, tr1thtllhn. O St:. AmsTmEs Louo-N~o basil1.
O Sn. LAI't~n-0 ltommn n~o o umtt
por illfilllO Sitlario, O que nao poclCill Ü17.Cl'
chim1 .
.outros homens.
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O SR. ARISTIDES Lono-Pelo lado physico e
em presença das Jbrças da natureza, elle é
tam'bem unm machina e é uma machina impotente quando m:tlalimentada. (J!a wn ou!ro

l:

.,,

entre si as vantagens U.o 80U amanho, o trabalho ermntc, fortuito, ni.io funda cousa alguma c serve para pôr em problema a sorte
do operaria, e a daquelle que o utílisa.
aparte.)
Pois bem, e o que vae acontecer.
A qucstíio níio e essa. Submet.tido o chim 11 0 SR. l\IONTEIRO DE BAH.llOS-Entretanto a
autopsia níio se lhe encontram musculos sutn- lavoura, cn.rregada com todos os onus do Es:..
cientes.
Quando se trat<1 do tmbalho manual, o ho- tado.
mem é um11 ahwanct1, um apparelho meca- O SR. ARISTIDES Lona-Mas o que prova
nico cujas forças combinadas dtlo resultados isso? Póde ser um motivo de lastima por
ffio poderosos, as vezes. com os dos proprios ptwte dos que assim clispenderam seus dinheiros, mas não modifica o que acabo de
machinismos Jeitos de outms materias.
Como, pois, se pretende que um desses or- dizer.
l(t1nismos fracos possa competir com o 0 SR. MONTEIRO DE BARROs-Mas quem SUS·
:tarte?
tentou a lavoura lbi o braço africano.
Ponhamos, entretanto, de parte estn. ques0 SR. ARISTIDES Lona-Mas, qual foi Oretíio.
Perguntei, Sr. presidente, o ~ue vinha 1h· sultado?
O que acabei de dizer.
zer entt•e nós essa immigra~i.io, e me foi res·
pondido que vinlla· tmbalhar pam supprir O SR. LAPl~R-E' uma inconsequencia de
V. Ex. O negro e superioJ• a muitas das raç•as.
umn. neces>idn.de de momento.
Não sei si essa ner:essidade é t.tJmnha que européas quanto ao trabalho.
nos dem levar n. tlío gmnde sacrificio.
0 SR. ARISTIDES LODo-Não 1m tal, contraPelo menos, nos estados possuidores dr1 im· uicção em que? Em primeiro lagar, não slio
migração européa, V11i se dar o terrível phe· todas.
nomeno previsto pelo nobre senador pelo Pa·
0 que lla e que Onegro tem llltLiOl' facilidade
rani~, isto é, o chim ou cxpuls:1 o tralm!lmdor de assimilação tta nosso trabalho pela semeeuropeo ou eexp~llido.
1hanr;a do clima e do solo.
Tal é 11 consequencitt das luctas do sa- Ellcs, como nós,lmbitam umo. região quente.
lai·io.
Deixaria, entretanto, de p:trte a comparação
O facto, porém, nfio se dariL sem fp•:wes de- entre o org11nismo europeo e africano. Ambos
sordens e sem graves pertmbaçr>es elo tl'n.balbo. são Jbrtes.
Senhores, vós conduzis a naçfio, cu,jt1 situa- A questão ó esta-organicr1mente, como eleção jiL Cdemasiado Séria, para grtWBS comp!i- mento de fot•ç:a e de tm!Jalho, o chim não se
CllÇÕCS.
compartt nem com o europeo nem com o afriCumpre alem disso achar pam ell'eito desses cano.
hospedes sobre o caraetcr nucionn.l.
Mas o que me preoccupa não é só isso.
São conliccídos os costumes desses asit1ticos
O
chim leva por toda n. parte onde vae, os
que tem immig·mtlo, elles constituem unm inseus
habitas,
os seus costumes, as suas crenoculação deleteria nos paizes em que pe:..
c,as, as suas abusues e lytlmrg-ias clttssicas,
netram.
.Já J'econheci que tt posiç{io da noss:L la· bem como o espectaculo do sua insensivel sub.voura, no presente, e111 ui to penos~t, mas ~ual missão .
Vindo para nus, uma de duas: ou eU e é
vai ser o seu futuro com essa immigrn.r;fio?
Não esqueç:lis o que se deu com o plieno- um trabalhutlor demasiadamente passageiro e
meno da. escmvidiio, aqui J;iio sensat:tmente pouco adianta, ou demoro.-se contagiando:
com as suas superstiçGes c os seus vicias o
lembmdo.
· O negro que orga.nica.mente e muito supe- povo bmzileh·o, que, como sabeis, por causo.s
rior ao chim, que vnmos importar, Jbi trazido divet·sus, que, agora não posso deslindar,
ao nosso solo e submisso, sem a menor noc;ãú ainda n[io tem o seu camcter constituido.
de sua liberdade, porque no Sc'u propt·io p:Liz Todos os dit1S nos. ~tcccnttm coma mpida
·
elle tam!Jem C!'ll esct·nvo dos I'cg·ttlo> ~ uc os retirada desses immigrantes.
clis\Jotistwa, o :Ltl·icano seryia de maehina de A sct• isso verdade, elles são ephemeros e,
trtt Jallto c serviu para lhndttl' til r tunas indi- portanto, improficuos p11rn. o Jlm que soprevieluaes, não lm a menor tlu viela.
tende.
A JbrtuntL collectiva, pot·ém. a do Estado,
Farei entrar na ordem tle minhas consicle·
a qnc lltz tt ht~se elas naçiics, esta desappttrcceu rn~'ões comapplicação tL nós, o argumento do
com a queda. d:~ escravidão.·
nouro smmdot• pelo Pamná com mlayíio a ln·
E sabeis porq L!C isso se deu ? Pat'CJl.W o l;ra- gll1torm, a Fmnça o Esttttlos Unidos, no que
balltO que níio se /h•ma, nüo so eonsoJ·ciiL eom toca ús rclttções forcadas com o Celeste Ima torm, nilo convivo com clla permutando perio.
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Cada uma des;us nnçües penetrou com os OSR. ARIS7'IDES Lo no- Senhores, acima das
seus canhões o territorio vedado e mysterioso theorias do direito internaciozml abstracto, ha
do grande imperio usiatico, em nome de um a lei supr·ema, proclamada e reconhecida hoje
principio de civilisação e cada uma acabou p:tra todos os philosophos e todos os pens:tdopor violal-o.
res- 11 da 1uct11 pela vida.
Pois bem, o que e que vamos dizer ao g·o- Cada povo estú. na. deflmsiv11 de seus interverno d11 China para leva l-o a nos ceder os esses e de seus direitos.
seus sulJditos? Sem duvida ofl'erecer-lhe, pelo o SJt. RANGEI, PESTANA-O que f~z a !nglamenos uma residencia dumdora, qmtndo :1 t
·
intençiio 0 utilisar-se dellea em uma crise pas- erra Joz apenas um acto de egoísmo.
sageir:L.
.
O SR. Amsl'IDES Lono- A historia de sua
Onde está n Jli e a lhanesa desse con- politica internn.cionnl resa poz• vezes o contracto ?
trario.
Que politica internacional é ess:1 que va- O Srt. MoNTEIRO DE BARROS- O que vem a
mos fazer?
ser o nltruismo sinão o egoísmo prolongado.
0 SR. UDALDI:-10 DO AMARAL-Sim, porque 0 SR. ARISTIDES LODO- A ct'ise do trnba!ho
quer-se Jorç,ar a cas;t allwia não dtLntlo-~e re- é de todos os povos, 11 baratestt do salario é o
ciprocidn.de ·
itleal das intlustrias, mas qual e OJJOVO da
0 SR. ARISTIDES Lo no-Pois, não e iSSO o Europa que admitte Ochim apezar a ba!"J.·
que vamos litzet•? Onde está n recipr·ocidn.de teza do seu tra.balho?
·
na rapida hosp~dagern desses visitantes er- Podem recebei-o imlividuulrnente, mas nfto
rantes?
em massa e com o caracter de immigraç,ão.
Creio que não passa pela cabeça de quem
O SR. UnM,Dil'lo DO AMAI~AL- Porque não
quer que seja, m:mdar buscar g·r11nde muner11 precisam.
de chinezes, despenhar em vosso solo :t tOl'- 0 SR. AtUSTIDES LoBo_ Não é sómente 11or
rente :1siatictt e fi::ml-a nelle.
Não ó que eu partilhe 0 receio do meu 110 _ isso. é por um pl'incipio de d1~fes11 naciomtl, de
bre amigo senador [leio Paraná, q 11 e essi1 communhão politica e lle raça.
avalanche de homens nos venho. esmag·ar.
A Europa póde precisar e tem precisado de
como pensam, vir·il. ser 0 J'esultado do trtÍ.ns- tz·abalho mtüs lmrato do que tem titlo, são cobordo chinez sobre 0 continente europeo, nllecidas as crises trcmemlu.s poz• que tem pasna opiniü.o 1te :tl;!,'ttns illustres pensadores satlo, mas qm1l e a mcciona!irlu.de da Europ;c
daqilelles paizes.
que vae procurar para si a cornpetencia do
Esse ocem10 de asi:Lt.icos, qmtndo ti.-essemos trabalho e.;trangeiro?
.
.
Isto quD 6 regt•u. para todo;: elles, ]lúllet•za
a loncur·a de ttdmitil-os ness!1 propor~fio, abrir exceprão ao labor secundaria do chim?
não tem nen1tum11 du.s virtudes das raças NaJa disso t ·m lo~·ar, IJOrque, acima de
absorventes.
1.
tutlo, cumpre que cttdtt um .de1'end:L e equ~J0 meu medo e outro. Receio o contagio bre os interesses de <r.tt pa1z, pot''lue cntao
de seus costumes e de uma civilisaçú.o incar- não haveria mais de conjurar 11 lucta inevicerada dentro tle si proprio, que ntravessou tavel c Iht:Ll do interesses dn. nar;iio, como se
seculos no circulo recioso de suu. pt·ooria e vc pela guerm de tariJb.s entre os diversos
unica existencia, sem deixar que se renôvasse povos.
o ar. que
·
· respirava.
d'a p~1as esquac[ras dos E•st ados UM Sn. SEXADOR- A Cl111111
nunca t eve
S1 Jorca
Unidos dtt Americn do Norte e do occidente g·uerms de tarifas.
da Europ:t, pOdo a Chin11 conhecer, e, tünda
O St~. Ams'l'IDES LoBo- Bmt dUI'idn. Blinassim, duiJita.tivamente nlguns dos gmndes dad11 em snas muralhas pot· seculos e sem
progressos da vida morlerna.
cummunicaçfio com o resto do mundo, reQuando tttaeatlos pelos inglczes, diz urn vi- cep1;üo tios povos que occupa vam a smt t'ronsitante das regilíes da Asii1, constl'uiu 1·edu- teit•:L com os quaes sempre estove em hostilictos ele pttpel;io com tlragties e flgur.·ns mon- dttde, n. CliilltL. sem a permuto. intenmcional.
struosas, pam tlete!-oB. Eis corno desconl1e- não precis:wa, de t11riiils ptwa dolender o seu
citem os recursos poderosos da :wtillmrin. mo- consumo e a smL producc:to.
derna. (!liso c ,t1uwtes.)
A Chim1 ustovo tlte bem pouco tempo. é
Elles acz•edibwttm no pa.VOl' rlesses espan- s:Lbiclo, Jllr:Ldas invasões benel!cas da civtlisata!lios.
ç'ão do occiden te da. Europa e segt•egntltt de
todo o mundo.
O SR. Lmz Dl!lLFIIiD- A civilisar;:i.o de,·e E' preciso estudm• esta questão. pOI·ttLnto,
muito it Inglaterm pelo que elltt Jbz nestu son- airllla,por outro modo, ó pt·eciso não esquec:L'L'
tido·
.
que todas us nttç,ues teern zwcussidades que
O SR. UnAr,rnNo DO AMAttAL- Niio apoiado. lhes são proprias, te em prescl'iJNÕes tL tomar
u
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. em delest1. e resgtmrdo lle sut1. existencit1., soli-citadas ou impostas pelas condições peculiares
-de sua organisnçlio e nlio Yivem de concepções
abstrnctt1.s .
Si nós prccisassemos do clüm e fosse esse a
unica fonte de população no nosso alcance
pttrt1 provermos o nosso trabalho, Yti, era pre·ciso curvarmo-nos n. esst1 necessidade.
Esta demonstrado, porém, que assim nlio ti.
Eu penso que a iniciativa imlividual e o
espírito de associação se forem utilisadas pela
.lavoura em todos os estados, tem em si ele·
mentos indispensnveis para conseguir uma
·vasta COI'l'ente immigratorit1 de tmbalhadores
europeos, como .iit t1 teem S. Pt1ulo, PamniL,
Santa Catlmrint1 e Rio Grande do Sul.
Por ventura cogitou do chim o lavrador
paulista,, quando ousadamente procurou encaminhar l1 i mmigra~iío italiana ?
Fel-o com todo o desassombro e creou a poderostL corrente immigratorin, que hoje lhe Je·
-cundt1 as terrns e desenvolve em avantn,jado
progresso a prosperidade desse estado.
0 Sa, MOXTEIRO DE BARROS - As condiçúes
não são as mesmas.
0 SR. ARISTIDES LOBO - A inunigração
para. S. Paulo, dizia, eu, foi. antes de tudo,
devida. 1:L inicin.ti va particular e ao emprego
de seus recursos.
,O Sa. CA)IPos SAT.LES- A immigração de
S. Paulo foi aberta por elle proprio.
(Jia

OUII'OS apm·tes,)
O Sa. AmsTIIJES Lono - O phenomeno foi
. outro, Ji:li este- S. Paulo adiantou-se aos
estados retardados, fundou estahelecimen·
tos ...
O Srt. C.DIPOS SAI,LES - Fundou associações.
0 Sa. ARISTIDES LOBO - Fundou associações e preparou-se de modo que o> imnligt·antes cmm secluzidos desvi1tndo-se dos outros
estados tt rp1e vinlmm destinados.
Jt\ se YÔ q uc o que se YCl'ificou em S. Paulo
11iio estav11Jüm do alcance dos outro> estmlos,
mormente o Rio de Jt1neit'o que e poderoso c não cst~t, como os 11equenos est1tdos
do norte, lllt1IUetndo por J11lttt tle recursos.
O SR. CA)IPOS S,\Lr,Es- Nilo, t1 circumstancia unic:1 e esltt. Não se espet•ou o 1888, de·
pois da extincç,fí.o ót esct•twiLlilo, Jllll'tt se cui. dar do traballlo livre.
O SI~. Lmz DELI'IXO- Foi uma· politica
PI'OVCiltiYtt que e l1 melliOI' politicll.
O Sn. CA)Jl'O~ SALLI~'-A tliYida de S. Paulo
que e tle tloz mil C lttntos contos provem Sü·
mente de immigmr;ão.
(Jfa ol!IJ•os apm·tus.)

O Sa. PRESIDEl'i'TE - Peço aos nobres senadores que consint:tm que orallOI' continue o
sen discurso.
0 SR. AIUSTIDES LOBO - Sr. presidente,
volto as minhas apprellensi'íes e tregun.s pt1rt1
esta tribum1, um pouco diversas, um pouco
de accordo com as do nobre senador pelo
Par:tmi., no nota.vPl discurso que proler·iu.
Elle terminou a segunda pt1rte do seu discurso, assignalando um[l. desastrosa provisão
que a immigraç,ão chineza preparou para o
futuro .
Essa gente que se quer introduzir no paiz,
it sombra de uma urgencia, de momento, póde
ser que eu me illuda, mas me pt1recc que de
modo algum corresponderá ao que della se espera.
Os Estallos Unidos, paiz que nlio soJrre com·
para,,ü,o com o nosso, nem pela força n.ssimilativtt tle sua raça,, nem pela energia do seu tem·
pernmento, qualidades demonstradas por seus
grandes emprehendimentos, os Estados Unidos
nlio conseguiram expellir 1\J.cilmente o chim.
A razão era precisamente o preço extremamente reduzido de seu salario explorado pela
ganancio..
Si Jbsse verdade que o chim concorreu em
granrlc p11rte para a opulencit1 dt1 industria
l1mcricn.na, nenhum povo; e, menos ainda, um
povo daquclle tl1manho e de espirita tão pratico o expelliria ele seu solo.
Si o fez, pois, foi para conj mar um -perigo
publico que ameaçtWt1 o futuro daquelle paiz.
O 1trgumento politico da intervenção eleito:..
ral tle que csttwa privado o chim collocando-o
em condiçües de inferioridade para com os ir·
landezes e outros, alem de ser um argumento
que depüe ap3IHtS contra l1 corrupç!lio politica
dt1 America,, si elle everdadeiro, mostra, pela
exr:Iusilo clo chim, t1 desconfiança que existe,
sem du virln dcmonstmda, sobre tt sua competencitt pam intervir na vida publica..
Estou, Sr. presidente, externo.ndo, t1penas,
as minhas duvidltS e as minhas apprehensões
solJl'e 11 immigração de que cogita este pro·
jceto.
E' de t•ccciltr, entretanto, attento o enthu- ·

si11smo p~lo chim, que o queir11m encorport1l'
iL masstttle noss11 sobemnitt popular. Fazei-o,
jiL r1ue assim o quereis, mas com a innundai,,fto chincz:t, fic1ti certos, ter2is decretado 11
tlepresslio da !ilédade e da dignidacle deste
p:üz. (.l!ltito bc,n, >l~ttilo UCI1t, O onulo1· d cwllJll'imenlttdo,)

O SJ.•. P res.iclou te diz que, estando
adenni.adn. :1 llm•tt e Jmvondo oradores inscriptos e ae\ll11ldo-se presento no recinto nu mero
inl',•t•ior ao de um tm·,,o tle St·s. senadores,
VIW, na. ll',rmn. dos pJ•ccmlentos, rtdi:Lr, como
atlia, n. discu$Stio e levanttt a sessil.o.
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a mesa e vae a imprimir no Diario elo Con(11"esso, afim de ser discutido na proxima sessão, o seguinte
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70" sessao em 11 de agosto de 1892
PJ·asirlanaia do S1•. Prudente (la ,lf01·aes
(oicc·)ll'asiclcnte)

rAHECER N, [ :38-!892

'

Redacção
Emenda do Sanado li Jll'oposiç<io da Camam
dos Dcpttlados n, 29 de 1892, que fixa as
fo;·ças de terta pa1·a o exercício da 18D:J

SU?\!~fARTO-Chnmnrln-Lniturn.

dn netn-Acllnmonto
e rcqutwlmonto do
St•. Vii•A'ilio Dn.mafllo-Discurso do Sr. l'lntclanhn 1\Inrinho-Encart•nmonto dn discnssiio-Discur~o do Sr.
,Toü.o Noivn-Appt•m•nr.~ii.o rln nctn-Votnçito do l'equet•:monto tlo St•, Virgilio Dn.nmsio-unnt~:o.r no m.\\"ot:v,;iio dn omontln ú pt•or~osiçü.o n· .. 2D-Votn~ü.o ~lo
pnt•ccot· u. 13-3a dJ.~cusstLO Uo pt'OJCCto n. 10-DtsCl.H'~OR (los Srs, Rnngcl Postnnn., r~ar~r o l\!ontoiro
do Dn.rros-Encerrn1nen~o dn. discns~ii.o-Chnmndtt
A<Hn.monto d1~ \'OtnoiLo-Ot•dcm do din. pnrn. 12 do
tln.votnçiill-EXt>r~om~·rJ~-Di~curso

COl'l'!.lnte,

§ unico-A gratificação, de que tmtl1 este
artigo, será paga cm duas Jlresta,:Ges de
114$125: uma quando a fbrça houver completado a metade- do tempo de serviço e l1 outra quando o tiver concluido.
A ultima presta,:ão serit consideradtt como
recolhida it Caixa EconomicD., vencendo o juro
.
da lei.
Sala das commissões, I Ode agosto de !892.

-"-Ame1•ico Lnbo.-Taval'Os Bastos. -Jlw10et
Bw·ata.

O Sr. Presidente designa para a
<>rdem do dia I! :
Discussão unica da redacção da emenda do
Senado it proposição da Camam dos Deputados n. 29 de 1892, que fixn, as for,:as de terra
pD.r'a o exercicio ele !893 ;
Discussão unico. do parecer, n. !30 de 1892,
.das com missões de justiça e legislação e de
1hmnças, opinando pelo indeferimento do requerimento em que o cidadão .Julião Aurelio
dos Santos, servente do Supremo Tribunal
Federal e respectiva secretaria, pede que s0jtt
elevado sem o ordennelo.
Continuaçiio da 3" eliscussão tlo projecto elo
Se1tado n. 10 de 1802, sobro ilnmigmr,·iio cliineztt.

Ao meio-dia comparecem 21 Srs. senadores,
a saber : Prudente de l\Ioraes, .João Pedro,
Gil Goulart, Antonio Baena, Souza Coe!11o,
Joaquim Sarmento, Manoel Baratn,, Cunha
Junim' ..Jose Bemarclo, João Ncivtt, Messias
de Gusmão, TavD.res Bastos, Rosa Junior.
Coelho e Campos, Virgilio Dttmasio, Domingos Vicente, Monteiro de Barros, Sa.ldan!Jn,
Marinho, Aristides Lobo, .Joaquim Felicio e
Silvtt Canedo.
Abre-se a sessão.
E' !idtt e posttt em discussão, a qual encerm-se ~cm delmte, ficando n, votar·ão adiada
pm' fttlta de numero legal, a acta' da sessão
tUlterior.

o Sn.

I" SEcr.ETAmo dit conta do seguinte

EXPEDIENTE

Oi!lcio elo I • secretario dtt Cttmara elos Deputatlos, datado de IO corrente, devolven~o
o projecto do Senado re:,tu la.ndo a decretaçuo
do es'ttulo de sitio, ao qualaquelltt camara, em
sessão de liontem, não pôde dar o seu consentimento. -Inteirado, arcllive-se.
Vintc.e umtt ttuthenticas ela eleição senaLevanta-se a sessüo ils 3 horas e 30 minu- torial u. ~ue se procedeu no estado do Cearti.
tos' ela tttrtle.
11t< R Ja c ::a secrücs do I" clistl'icto de SttlJoeiro ;
nnS Ia,2'1 ,3·~, ~fac 51' de Sant'Ann::t;nns Ia,2:L,
3·• c ,ju de Jpú; nas [11 , 2" c'l" de Assaró; na 111
do 2" c!istricto (b Fortaleza; mt I" de Coite; mt
secção unictt do Campo Larg'o (Angicttl); nas
I", 2", 3" e -1" secç:ües do Espirita Sttnto; e !5
n.utlwntictts dtt eleir,:iio scntttorinl a que se
procedeu no estado dtt Bttl!itt mt l" secção ele
:,; . Felippe; mt 2" tio J" districto de Srl!lttl.
Ri tu. do Hio Pl'cto ; na Ü" do Bom Jesus do Rio
de Contas; nu. 4" do IUachão do .Jacuipc; na
I" dtt PuJ•illcaçüo; nus l" o 2" tlc Santo An·
tonio de .Jesus ; n1t 'l" cltt Conceição da Feira;

1
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ntt ]" tiiL capital e na sec~<Io unica do Campestt·e ; o bem assim uma autllentica da eleição senatorial a que .~e procedeu no estado
de Mimts Geraes na 4" secção de Poços de
Caldas-A' commissão de constituição e poderes.
0 SR. 2' SECRETARIO declara que não lw
pa.receres.
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Foi assim que na Camarn. elle tomou po.rte
na ]lOlitica de resistencia ás idéas retrogradas que naquella occasiiío triumphavam,
acompanhando a companheiros illustres, como
Nunes Machado, que teve pouco depcús de sa·
grar com seu sangntl o valor do,; esforços que
emprcg;ira para que trimnphasse a causa da
liberdade opprimida.
Nesse tempo, Luiz Antonio fôm pnm a Bahia
fundar ·;1 imprensa propagandisttL das idéas
democr11tictLS, na quai advogou os principias
pelos q uaes sempre ·pugnara e ond0 teve de
entrat· em luta tenaz e contintm com adversarias audazes e intransigentes, com os quaes
batin.-se incansavel e invencivel.
Apezar de não prégar clirect<tmento e ils escanca.ms a idea republicana. elle continuou
sempre na primeira linha dos que seguiam o
caminho dessa idéa, buscando activar a corrente politica da democracia.
Depois, ~.~ necessidade de viver (porque suas
r'quezas eram sr.i talento c honm) fêl-o voltar
iL lll<1gistrn,tura e o que foi Luiz Antonio neste
cargo, sabem-o todos, mt Bn.hii1 e no Br·azíl inteiro. Foi o typo do magistrado; foi a tóga
impolluta., revestindo uma intelligencüt de primeira ordem, uma illustraçiío superior, profundo cl'iterio e fit·meza. inquell!'anttwel; generoso e sii,o, sempre esqueceu, eorno juiz, os
interesses ou os sentimentos pessoaes, pam
lembmr-se tão somente dos interesses da justir;iL.
Nií,o intervindo mais , como magistrado ,
directamente na politica pat•tidtWÜL d11 Btthia,
em cujas lutas deixara de tomar p:crte ostensiva, desde a dP.et•etaçiío da incomnatibilidade
da ma.gbtratm·a, em 1881, comtud' Luiz An·
tania, pela SlllL influencia pessoal, pelo predomínio que exercia em todos os corações dos
que de perto o conhecütm, 1bi sempre um dos
directores preponderantes na politica cht minha
terr1~ natttl.
Apo.•entnJ.lo, hn. cinco <tnnos, no itlto cargo
de ministro do Supremo Tribunal de· Justiça,
por ter complet1tdo n. idade de 75 <tnnos, Jbi
tLind<L itprcsentiLdo e li n·e e espontt~netLmer~te
oleito p~la C<tpitttl da HtthiiL, como seu·represeilt<Lnte lllL Ü<tmara dos Deputados.
A rtcceitaqito desw manduto importava um
sacriflcio enorme ; mas olle niío hesito11 ; alli
o espit·Ho domimLVa <L umbria.
Com oll'c•ito, ertL arlmit•avel: apeztLr dtt SlllL
idade, .n.pezar de combalitlo eu1 suas lbt'_QILS
pllysicas, porque rettlmente Ol'a lm muitos
annos um valetndiniU'io, elb nl\o tinlu.L l!Lzeros; quando lotoç•adamente des•:ançlLVIL, oro.
apemLs pot' pouco kmpo repartido ontre o
somno c tL Jltmilin., tüt·a disto, o bem pLtblico,
o bum dtt patt•iiL oceupiLYIL-Jito todos os in-

O Sr-. Virg;ilio Da1nt"Lsio -Sr.
presidente, nito pude vir hont.em ao Senado
pam cumprir um dever, que considero um
dever civico.
O telegrapilo cotmnnnicn.ra pela nmnhií. o
fallecimento de um lutador in!lLtka vd da de·
mocracin., cujo nome era j(L uma legenda,
pOde se dizer. (AJloiaclos,)
Luiz Antonio I3arbos11 de Almeida ha 55
annos já destaca-se como um vulto pt·oeminente, <Lpemr do ver·dor dos 2;3 annos. que
contava então; dedicado e activo, era smL
alma uma das mais puras do movimento repu·
blícnno d~< Bai!Ía, conhecido pelo nome de Sabi·
nada. Foi elle o secretrtrio diL canmra muni·
cipal da c11pital qne ltLVrou a rtetu em que se
declarnvn n. independencia da pmvincia que
se cons ti tu ia em livre estado tli1 B1L •lin.
Em, pot·tn.nto, o republicano bmzileiro
mais ant.igo tle todos qu11nto existi11m até
hontcm, pois que tem 55 annos <L data do
inicio de seus tmJ,allios pela Republica.
Por isto loi então preso, solfreu processo,
vexames o perseguições, e $Í não o dL~p:rello~
como Sahino Vieira, lbi porque n.ttentlomm
por um lado ao verdor üe seus <Lnnos o por
outro lado iL fraquCZiL e diflcimiCÍit das provas
colligithts.
Contristado, sinii,o descrente, elle retir.m-se
por <Llgum tempo dtL politic<L uctin..
Todavi<l, mesmo assim retil'<tdo, elle 11ão
iLbttndonou n nunea perdeu de Yista o oriente
pam o qual lHLVÍiL norteatlo o SJU espirita
como D.Llvog·ttdo, na sua hanea, mant,Jndo em
elevado nível a,: nobres í'uncçlies diL sua pt·ofissilo, a um r.empo l!onmvn, o tt•ahalho o llon·
rava a p;tkht.
Poucos anuas dopoi", t<quolle e.>pirito de
oleiçiio l'e<LnimtWtL·Se e, retempemdo, <LtiraViL·SO iL llOV<LS litctiLS.
Na CiLII1iLt't1 dos Doplttatlo,; ello tez prLl'tc tlo
um<L urillt<LII to phala u~e q U.J i Uu.> l.t•ou os nos·
sos amme.> p;Lt'l;tmuntttt•os, pt·op<Lg'iLI1tlo sempro <LS iclons tun.is tLdutLntttLlas. Pttzem então
SlliLS aptit!<tes a,o sot•vir:o do p:Lt•r-ido lilJoml,
llüt•que Ot'iL preciso quo o; priuuipios dos r·o·
publicauos, que niío pOLliiLIIl !Linda c:onstituit•
um pat'tidu naq uello Lompo l'uBSOIIt q lHLtüo
llussi vol pr·cgtL!lo., pehL p:u·to mtLis n.doanttLLltL st~<ntes.
QLIILndo pt·oclu.mou-so iL Ropnblica, olle ptL·
do partido liiJoml, daq no!lo q uu mú;; SJ approrecou remo1•at' pat'<L o sott Brazil, o o alximtLVII LltL tlomoomoitL pura.
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quebrado velho, depois ele 77annos, foi um brilhante e aos vindouros um incentivo e um
dos incumbidos de organisar o projecto d11 exemplo. .
Constituição do estado d11 B~thia: acceitou OxaliL saibam seguil·o !
a incumbencia c desempenhou-11 .magistrD.l- Foi por isso, Sr. presidente, que pedi a Pl1·
mente.
1!!-vra p11ra apresentar um requerimento, asDevo 11inda rememorar um facto dessa Sign!1do tambem por Saldanha M11rinho que o
época, sabido de muitos de meus collenas re· con.heceu. e por Aristides Lobo, que t;mbem
presentantes da Bahia. na outra c11m~ra.
sabia aqmlattL!-o; um reque1•imento piLra que
Tratav11-se de apresentar os candidatos t'e· se consigne na acta de hoje um voto de pez11r
pu blicanos aos Jogares de sena.dor e Jbi !em· pelo passamento desse illustre brazileiro, e
brado o meu nome por meus companliCit·os que seja isso communicado ao Senado diL Bada propagand11 repnblicanu.. Eu deseju.vade· hia, do qual elle era llO mesmo tempo honra
clinar dr·sta honra, am bicionanelo um iogM' de e ornamento. (Muito bem; mt!ilo bem.)
deputado, e então pedi que me sullstituissem VeÍil h mesa. e lido, ttpoiado e posto em dispor Luiz Antonio.
cussiio o seguinte
Elle,porem,1bi o primeiro a oppor-se IL isso
peremptoriamente, dando· me como .iustificiL·
ItEQUJli\Dm:-JTO
çiio J.liLriL a sua recusa o pessimo estado de
sua sande, que niio queria comprometter nos
incommodos de um11 viagem á Capital Federal,
.e assim apenas acceittLria um Jogar ele I"e· Requeremos que na acltt da sessiio de
lll'esentante na assemb!Ba constituinte do ltoje se consig-ne um voto tle pesar pelo passa·
nosso estado e demais, pensava que nli.o cleviiL mento do eminente brazileíro Luíz Antonio
;tpresentar-se como candidato a senador fiJ. BarbostL de Almeidn, sendo isso communicado
dera!, porque ,já estiLva assentado pai·IL fitzer ao Senaelo do Esttulo da Bahill, elo qmtllbi
parte da chapa e era por nós recommendado honra e Ol'lliLmento o illustt•e finado.
o nome de um parente proximo, seu sobrinho Sala das se,sões do Senado, cm 11 cte'ugosto
e ati!lmdo, o qual Jbi, efl'ectivamente, apre· de 1802.- l'ir!Jilio Dnmasio-Aristides Lobo
sentado e eleito.
- 8a/rlrmlw ;]Jar·inho.
Annuimos aos desejos elo venerando cheJe,
o qual lbi eleito senador iL assemblea do
estado.
O Sr. !Saldanha Mu.rinh.oO que t~l!i foi e fez Luiz Anto:lio nestes 111· Sr. presidente, quasi niio tenho que accrestimos dous aunos de sua vidtL politica, qual tL ccntar tt quanto :tciLbo do ouvir dizer pelo
posi~ií.o sali0nte qne elle occupou na consti- meu nobre collegtL' que ILpr·esentou IL moç:iio
tuinte da Ballia, e o que ninguem ignot•a. cm primeir·o Jogar.
Limito-me, pois, a rlizer-conheci LuizAnto(Apoiado.<.) Occupou a tribuna muitas vezes,
nio
como um irmão póclo conhecer a seu
revelando-se sempt•e profundo e amestrado
jurisconsulto, e batendo-se vuntajosamente irmão. !Ilustre como aqnclle, probo como
com os seus udversttrios, que o respeitavam ttquelle, nenhum Jnttg-istrado superior conta o
em todas as materias, e o considera VtLrll como Bt·azil. (Muito l1em.) Si tinhiL col!egas, si tinha
mestre, particulu.rmente em questões jucli- iguiLes,nüo tinlm um só que lhe Jbsse superior.
Luiz Antonio Barhoztt de Almeida é uma das
ciiLrias.
·
g-lot•itts
do nosso paiz, é um nome que hll ele
Todos os espíritos ILdeautados e lidos mt his·
ficar
niL
histm•ia. E eu, com estas palllvrns,
tot•ia da Republica conhecem os seus serviços
ao paiz em toda a sua longiL vida e prestam niio faço siniío cumprir o elever que totlo o
lromenagem aos grandes estbrços por elle ulti· brttzileiro eleve cumprit• com relução a todos
m11mente empregados na org·unisação politicll qtmntos tenham o merito do Luiz Antonio
elo seu ll meu estado, de accordo com as Bar·hosa de Almeidll. (Maito boto, 1uuito bem,
normas do regímen federa ti vo quo ninguem muito bom,)
melhor do que elle conhecia.
Ninguom mais pedindo a palavra,encorra-se
OSenado bahillno admirllvtL ainda lttL pou- a discussão, ficando a votu~.iio udiadtt por
cos dias a lucidez dllquella intolligencil1 pri· litlta do numero legal.
vilegiuda de octogeniLrio. Pois bem, ollo que
foi sempre o tmb11lhuclor inJh.tig11ve1 do bem
publico e o soldndo fiel diL democt·ucill, pode O Sr .. Joú.o Neivu.-Sr.}Jrosiclonte,
dizer-se que morreu nu brech11 onde vivera a usonte destn. cttsa, por motivos que o SeniLdo
sempre. Morreu na pobreza, mns si aos sons conhece, ho,ie que me e dado voHILr 11 ella,
nií.o legou bens da fortuna, legou it piLtria o nüo posso deixar do tLgl'ttdoccr !LOS meus honli>ltcto dos seus ser•viços e u gloria do seu mdos col!egas o interesso que tomumm peln
nome, ú. historia dn democmciiL utnll. pagina sorte de todos nús ; 1\Lzonrlo uq ui monçiio espc·
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cial dos clignos membros ela mesa. que llonm·
ram-me com as suas visitas, bem como a
alo·uns collegas que· demonstraram que nós
er~mos innocentes e não culpu.dos. Não sei
explicar a minha prisiio, nem vi documento
algum, nem üwto criminoso que lbsse-me
imputado; sei simplesmente dizet• que na
ma.nhii, do diiJ. 11, tendo passado o domingo em
casa, q nanclo li:t os jorilites, fui snrpreltendiclo pela presença do coronel Marinho, uizendo-me que ia. buscar-me preso, ao que respondi-lhe que em senuclor, cargo que clava
immuniclades. O coronel disse-me que sua
Jnissilo era ttC[Uella. e que pedia-me que o
acomp:tnhasse, pois que cumpria uma ordem.
Apresentei-me em swt compttnhia, no quartel
do 10', de onde, no dia 13 de a.bril. iL tarde,
Jui envittdo pllm a fortaleza de S..João, onde
esperei por· longo período as provas do meu
crime. Nesta especttüiva estava, quando appareceu :t menstt;:em do Sr. Vice-Presidente, diri·
gida ao Congresso, mt qual não vi cousa alguma. que eiJucidasse tt questão : fez-se neste
docucmnento allusão ao lltcto de lO de ttbt•il,
mas nacla se dizia sobre crimes e criminosos.
Mais ·tarde, quando se discutitt o projecto de
amnistia aqui, tendo a respectiva. commissi'io
se releddo ús provas elo crime, taxanclo-as
de con Vii1Centes, busquei lêl-as, mas <tilllht
desta, vez não encontrei documento algum
que me convencesse elo crime.
Esperei o l;ehtt,orio da com missão da Camara
dos Srs. Deputado.~. no qual em reierencitt a
meu nome súmente lut o seguinte: qüe passmldo pela rua do Leste em companhia do generttl Barreto e do coronel )IIen lllt Btwreto
pttrtt it· iL casa do major Bandeira. que ttliús
não tenho o prazer de conhecer. o general
dissera ao coronel Mttchado-aquelle cmullha
estti nos espiando- rel'et•inclo-se it tcstemunlm
que depoz no inquerito de JS ele abril.
Nunca passei pela rua do Leste, mas hei de
agora pr·ocurar conhecei-a, pnra ao menos
saber contttr' melhor tt histor1a .do projecto
de conspira~ão 1\l.lhado.
Mtts, acceitttntlo tudo como muito \'erdadeiroparece-me não ser isto um crime bastn,nte
para se :trrancar um senaclOl' de sutt c;tdeim,
embora um dos menos competentes.(N,ioapoiados.)

Defendo o direito tltt corporação, e não o
meu.Amttnhi'i. um outro poderiL ser ttl'mncado
do mesmo modo.
0 Sr.. SAWAI\'!IA ii!ARI:'\!10- Apoiado.
A tal immunidade cstt'L redur.itla a lJons
termos !
OSn. JoÃo NE:n'A-0 Senado ttimlu. ti merecetlol' tle meu ng'l'tttlecimcnto pot·rtue eleg:eumo ptti'tt mcrn bro ele stut mestt como supJllcntc do '1" secretario.

Ct•eio que o Senado não dtt va· essa pmva ele
consiclemQi'io a. um criminoso. (ilpuiados .)
Mais lttrcle ns visitas ele meus collegas na
pl'isão em que me achava vieram cmiftrmar
não ter eu desmerecido do conceito que em
todo o tempo me clispensaram.
Voltando dtt prisão, não trago otlios porque
não os tenho, porque sei que o Presidente da
Republica levou-se por 1\l.lsas informações ; não teve olhos prtra ver que os
esbirros e belleguins que serviam ti policia traziam inl'Ol'maçues falsas, que nilo pocliam servir de provas perante os tribunaes, itinda constituídos pol' juizes eivados ele parcialida.tle.
Mtw, bem, amnistiados, a.lgozes e victimas,
cabe-me dize!': não tmgo mncores nem odios;
que!'o trn.ballttU' com os meus companheiros
pam a prosperidade ela naQiio. para o engrandecimento clesttt pa,tria, que não pertence só·
mente a nós, pertence aos nossos filhos e aos
nossos netos .
Em um amplexo l'mternal esqueço tudo
isso e me apt·esento prompto e disposto a. colJnborar pllrtt a prosperidade do nosso paiz.
(Jlf1<ito bem; muito bem.)

Comparecem mais, durante a sessão, os 1!!
seguintes St•s. semtclores: Francisco Mttchttclo,
Nina Ribeil'o, Cruz, Oliveim Gaivão, Amaro
CttVttlcanti. Braz Cameiro, Laper, Campos Salles, Rangel Pestamt, Joaquim Murtinho, Pinheiro Guetles, Ubaldino do Amaral, Generoso
Marques, .Toaquim de Souza, PariJ.nhos, Este.:..
ves Junior, Luiz Delfina, Rttmiro Bttrcellos e
Thomaz Cruz.
Deixam de comparecer por motivo justo os.
Srs. Gomensoro, Catumla, Almeida Barreto,
Ecluarclo Wn.ndenkoll• e Aquilino do Amaral;
e sem causa participada os Srs. Theodureto
Souto, Elyseu Martins, Firmino ela Silveirtt,
Americo LülJo, Santos Andrade, Rttulino Horn,
Pinheiro :!\Iachado e Julio Frota.
Havendo numero Iegttl, vota-se e ó approvutltt a acttt da sessão ttntel'iot•.
Vota-se e ê ttpprovado o requerimento do
Sr. Virgilio Damasio, cu,ía votação ficara nnteriormente ttcliada por fttlttt ele numero.
legal.
ORDEM DO DIA
Entra em tliscussiLO unictt e o. sem debate
n.pprovada, para ser remettidtt ti Cttmara dos
Deputados, tt redacção da emencla do Senaclo
t1 proposição dtt mesma camara, 11. 29, de
1892, que flxlL as Jbrr;as do terra pam o exercício de 1803 ..
Segue-se em discussão unica, a qmtltí sem
debate encermda, o p:Lrcr.er n. 180, de 1892,
dtts commissücs tio justiça o legisln.~ão o de
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finanças, opinando pelo indelerimento do re·
!(Uerimento em que o cidadão Zulião Aurello dos Sttntos, servente do Supremo Tribul!al Fedem i e respectiva secretarin,, pede q uc
seja elevado o seu ordenado.
Vota-se e e approvado o parecer.
Continúa a 3·1 discussiio do projecto do Senado, n. 10, de 1802. sobre imnligm~•ão chineza.
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O Sn. Lmr. DEI.I'I:\'o-Mas disse muitlt cousa
POl' ironia.
O SR. LAPf:R-Niio sei quando S. Ex. 1i11lou íronict1mente; mas neste ponto creio qu&
presumill exprimir tt verdade.
Ortl, to(!os temos tido occ1tsião de ve-ritlcltr o que vem ti ser esltt questão de mus- ·
eultttum. Quem ti ver estado m1 Europ11, ou
mesmo em nosso paiz, tert1 vi~to a que extrema robustez musculttr podem chegm• os
e japonezes que entra.m nos jogos dos
O Sr. Rangel Pestana pronun- chins
circos
ttdquirindo pelos exercícios constancia um discurso.
tes de bm.,os e pernas um11 muscultttum co··
lossal em iiwor d11 qual re1tlis am tmbalhos,
O Sr. Lapér- Sr. pt•esielente, tendo que causam: assombro, de acrobacia e de gym··
oecasião de tratar do projecto em 2" discus· Imstica.
siio, julguei ter, deba.ixo do meu ponto de UM SR. SEXATlOR-Isso não pront que sejam
vista especial, justificaelo a razão porque o todos bem orgt1nis11dos.
·
apoiavtl e o julgava de maior interesse para O SR. LAPER-Mas isto, como o nobre senao Estado do Rio de .T1t11eiro. Posteriormente dor comprehende, prova de mais Póde-se con·
rtJo·uns or~tdores, mltnilestltndo-se contra., trariar o juir.o elo honrado senado!', pela proentre elles o nobre senador pelo Districto pria observação do que se passa em povos de
Fedem! teve occasião do enunci:tr proposições raça européa, _que não mostrttm na cspecic·
em relação ttO meu Est11do, 1ts circtmstanciu.s superioridade ao cllin e por outro lado poderd1t sua lavoum, que pedem um1t justificativlL se-1m ainda mostmr a Jhlta de fundamento de
confirmlttorht daquillo que tive occasião semelhante critica, exhibindo os prodigios de·
de expender.
trabalho nas emprezas que os chinezcs tem
O nobre senador pslo Districto Fedem!, realisado em todos os Jogares onde chegam.
occuptlndo hontem 11 tlttençiio d11 Ca.sa., o 1i:z quer em trttbalhos ~g'l'icolus quer de constr:ude começo em termos gemes, respigando as cç,ão de estmdtts de !erro, como as d:J. AmerJCa.
accusttções e ltS censuras de escriptOl'e5. q}W do Norte, m1 Calilbrnia, onde elles (\eram pro··
não puderttm ver de perto a.s concllçues vas de sua gr~nde ttptidão organica para um
dtt Chin1t e por conseq uencht estud1tr SUtl O!'· tmbalho contmuado.
ganização politictt e ltdministratiV<t, expondo· Firmo-me em depoimento do Dr. Pedro Goras assim, sem reJerir quaes os pon~os _da dilho Paes Leme, que alli esteve, por occt~
questão a que se npplicltm essas apt:ecmçoes, sião da exposi~ão universal dos Estados Ume não adaptandO·ltS u.o ponto tle Vtsttl ec~ dos e que ttndou peltt CaliJ'ornia, danclo teste-·
nomico (\os interesses dos esttttlos, que necesst· munho do merecimento dos chins, quer papa
tttm de bmços, sobretudo pttra. as la I'Otll'tts construcçlio de estradtiS ele 1erro, quer pltrtt
do cttHí e da eanntt, lutando com muitas dilll· o commercio, quer pam todas :.ts inclu~tria_s,. ·
culdades pelo 11b11ndono em que fic.amm de- produzindo rcst!lttttlos igtu1es aos dos Imnu-·
pois dtl libertliÇão do elemento servtl.
g·ru.ntes que pltl'tt tt!li iam e tiOS do tmba!httS. Ex. trouxe sobra as condições do tra.ba· dor nacionaL
llmdor chinez argumentos que não se tlt·nutm
em documentos serios, pt•incipalmente quamlo Na resenha, dos beneficias tr1tzidos ao estemos provas em sentido contrario. que tado dtt Ctllilbrni:t pelo trtlbllllmdor chinez,
se podem verificar d~ vi,u. E' assim ql:!e cl!e"ou-se 11 verifiCtlr pelo inquerito terem
1t 1.600.000 de bemfeitoritts que
0
S. Ex. tlisse que o clum era um ente tao elles attino·ido
deixtll'ttlll
em
propriedades,
terrtiS u.proveita:fraco, de organisação tão misem'.'el e tão. it:J·
dns,
etc,,
e
que
só
do
imJ?OStos
clles ~htVllf!l
1eriot' 1t de outros povos, que ate cr~ tltstttuido de mnsculos, twanÇltndo que dtssecado tl.O et•ario publico a qm1ntm de 50 ti GO mtl
um chim não se lhe encontr·arit1 fibms, que contos a.nnualmente.
Or11, um povo f~nco, d~ um organist!IO tão
são csscnciaes ao movimento.
inlerior
não poder ui realtztlr t11es ser vtç.os.
Orli,, SI'. presidonte, hasta isto par11. mostrar
a sem mziio de toda tt arg·umenttlçlío produ· No Bmzil mesmo temos a pr·ov11 do conzida pelo nobre senador. S. t<x. titllou r.om tr11rio ehtquillo que foi dito pelo honmdo
pttiXliO, ~om ~~ ideilt preconcebida. de. que o sem1dor.
,.
chim sm·m um olemenw que poclcrm vu• pre- Um dos m:1is distinctos lltzctulciros _do h.10
.iudicttr o nosso desmwolvimc:_nto po!il;ico o o tle Jr1neiro, o Sr. Conde de Nova-Fl'!burgo,
progresso inteilcctu\\1 dtt na~·ao, ltlmstttrdttntlo qtmnclo tl'1ttou tle construit• o rtlllutl fet•reo
o seu civismo.
ele Ct111tag·nllo, mttndou vir do Tenerilo um
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certo numero de trabalhadores chinezes, contratados por prnzos determinados e é affirmar;iio deste distincto agricultor que o chim em
nad1t se mostrava inferior. ao trab:tlhador
por·tuguez e aos nacionaes que set•viram conjunctamente na execuçiio de sua emprezn.
. Eis ahi, pois, um lltcto comprovado, um
attest11do do que V<1le o traballw chinez,
apr~cittdo_ de perto e no nosso proprio paiz.
Disse 11md<1 o honmdo senador que o chim
sentlo um homem que não come, não pode
dcsenvolver força.
POtle ser verdade, entendendo-se que o
chim, traba.llmdol' economico, de gmnde re·
sistenein, guardtt sobriedade e niio cletlciencilt
em su:t ltlirnentação, porQue na e'collu1
dos :tlimentos, podem-se dn.l' factos QUe ílludam.
E' rtssim que o homem nlbrtunarlo procurrt
muitas vezes, pel1ts exig-encias de luxo obte:·
fracos alimentos por um alto prcç,o, ao p1tsso
que outros generos m1Lis nutritivos silo obLidos p<ÜO preç·o da bols:1 tio tt•nualll!Ldor
rnmL
O chim alimenta.-se de arroz ; e se o ttrroz
niio constitue umnlimento ·da Clttheg-oria do
trig-o, pode ser consic!emdo como sufficiente
pnra manter a robustez do orgrtnismo Jm!ll<t!JO.
O ~rroz,

,,!i'

'"

'"

·:1!

''

sendo tttmhem do typo dos cer2aes
clns<!ftcachs em or·dern especial, por·que contém glutet.l,que é umr1 su_bstancit1 ILZOti1da,que
empresttt tL mass11 que o 1nclue tt propriedttde
de ser levedada, nii.o existindo nos orrtros produetos tlo natm·ez11 vegeta.! alheios à classe, na
qual ,e enumeram o tt'igo. o milho, o centeio,
a cemda e 11 aveia, sem duvida. ti manilestamente interior, nrt proporr;ão da mataria :1zotada que l'Ontém; no ontt·ett1nto encerra gmntle quantidade de amido, que ó substancia
Ilwtemente repttmdom do or·ganismo e ba,;ta
par:1 considert1l-o um alimento hydi·o-etwboMelo dos nmis Jiwot•a.veis a economht lmlllt1nn.
, Emqua;nto os tl•igos nn.s su:ts di_versas especws contem 12 tt 22 "/.,de rna.term azotatl1t e
conttim ltlllido n:1 r~roporção de 58 :L 76 "/o.
sendo menor :t deste quando t1 dnquell1t e
maior, o arroz tem qu:tntidade de rtmido superiot· n.o tl'igo, nu. proporçiio de 89 "/o, :w
pnsso que o trigo :tindrt ó cil·cumscr·ipto na
sm1 cultum a t~rrenos OSJlechtes e os esn·ottt
mrtis promptt1mente.
o
Portrtnto ess11 questilo de ttliment11çi1o niío
se póde r~s9lver sing-e!nmente; nfio se deve
·nttender so 11 qualidade do 1tlirnento ti escoIIm dit substrtncitt ingcridtt, mtts t~mb31ll t1
sun qm1ntidade e n quantitlttde de tri•'o c,nsumid:t pelo tt•ttbltlh!tdor europeu pÓtle ser
compensada pel:t maior qrmntitlado de nrroz
ele que vive o tl'!Lballmdor chinez, E o.ind11 o
europeu póde consumh· menos trigo do que

arroz o chim. porque 11 cultura do trigo reclama terrenos em condições especiaes, ao
passo que o aJroz nasce em qualquer parte,
em todos os terrenos, nas plaHicies e nas montanhas, bastando nestas mais abundantes regas do que naquellas.
Outrt1 lonte de alimentação na China é o
chit, que os chins culti l't1m na mais larga escallt; em todos os pontos adttptados ii suo. culturt1 cUes tt tem.
Or·tt, em resultado de experimentações physiologicas, tem-se pro1·ado que o chá constitue
um alimento fortemente reparador, contendo
de O, 15 a 6, Gi? "f., ele materia. azotada, umu.
grande qtmntidade de elementos mais nutritivos do QUe outros alimentos veg-etaes, tem
uma g-rande quantidade de ferro, e além disso
um "I cali altnmente nutri ti v o e rep:traclor ,que
reconstitua :1 energia do cerebro e impresta
ao org:1nismo mttior vitt1lidttde nos individnos, que se servem delle como ttlimento, ao
contmrio do nlcool, que é usttdo ltbundantemente nos paizes occiclent11Cs, e quasi desconhecido n11. Chim1, no contrario do que disse
o noln·c senaclor·, por Santa C:ttha!'ina e que
pt•otluz entorpecimento dos intlividuos que
litzem uso delle, e é tão ínfen~ltmente prejudiciala.o tr1tb<1llro dos operarios •·uropeus.
Ainda. sabemos que o alcool eo gerarlor
de g-r•:tndo numero de m:1lestias. prrjudicandoo
organismo em seus elementos essenciaes de
vicht, trazendo rtssim grr1nde deminuiçiio na
popul:t~•iio, o que não acontece lliL China onde
o chi!. e usado de preler;encin.
Em unut celebre conJerencit1 celebrttda em
Lucernrt em sessão do cong-resso intern1tcioml
de l!ygiene n. nlguns rwnos, em que tomou
ll:trte o Sr. Rt1rão de Theresopolis, elle teve
occasiilo de dis~ertar sobre o uso do café, com]lrovrtndo n. immenS<1 V11ntttgem de5tlt substancitt sobre o ttlcool, que tem todo> os inconvenientcs que acnbo de ttpontar.
F:tllttndo do ci![L, substr1ncia quasi identica
ao cn.lii e ~imilm· em 1tcçã:o nii.o posso deixar
de citar um trecho que encontrei em um tratado de pliysiologia rele~indo oph1ião de Gaspa.rin em que elle n.ttrtbueao uso do café o
lacto de terem os mineir·os de Clmrleroi só
14,. 82 de nlimentos azotados emqumJto os
prisioneiros da cttsa central tem 16 513e os dos
Trapistos !6, tLinch1 sem os trabalho.> esgotadores daquelles, com a atmosp!Jera vici11da
tlt1S mintts.
.
P:1yen t:tmbem diz «Parece quo o café tem
11 propried11de de tor·n:~r mais est11Vei~ os elementos do nosso orgmusmo, do m~tne1r:1 que
si pm• si nii.o Jbsse nutriente, olle impede :t
!lesnul.rir;ii.o ou rlimiuuo as perdas».
· o nottwel physiolog-i$tlt Longet assim se
ospf'imo« c:tdtt qu:tl s11be que o cat'tl, :tettmndo
m:Lis ou menos energ-icrttnente sobro o carobro tlilfere entretanto muito nos seus et:..
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leitos, dns bebidtts fortemente nlcoolicns ou

pr~venidn., Longe pois de se nssemellmr 0
Vitpores llltrcoticos que produzem a em· clum, pelo seu trabalho, pebt smt Itctividttde
brmguez e .O entorpecimento intellectuttl : p~la smt vida seclentarilt n esse ~tnimnl, ell~
pelo contr:u:w nctivtt n. intelligencitt e se pn.- pode melhor ser compitl'ttdo tt outros animaes
rece pitl'ti :1pn.r dos {lifeitos sensitivos 'mttis que são trr.o p1·oveitosos itO homem.
~grt~dltVe_is das P!'il1eims. nunctt reproduz
S. Ex. referiu-se iL di!rtculdade de intra·
~ . eus lll?Onvemen es. Pttl'tt os povos me- ducção tle immio"'rantes pttra. o est·,•do do·RI'o
rJdJomtes
e quasi
um especifico contr-t' '·t de ,Jttneiro ~ iL Jhcílidttde com que' S. Paulo
acção
debilit:tnte
do calor.
« Li~big nobt como merecedor dit mttior tem nbnstecldO it sua la.voum de immin·mntes
ttttençno o íhcto de não hnver 11 tca.ll Ol'"'ttnico europeos.
o
de composição mnis semillmnte à theinl~ e Cl1- A r~1ziio disto nã~ ~ mn.i~ do que n. conse·
fein11 de que n, ci'etttinlt existente no sys- que1:cm de s~tts cond1çoes chmatericttS, 1t que
thema musculnr dos a.nimaes. dttndo 11 the- se. VIU reduz1do pelo devasttunento das m:ttt:1s
ina. segundo Roc!Jleder. pela oxrdação e ISto em resultitdo de terem tomaclo n.qui
co!Upost9s analog-os aos que se obtem 'com 0 logltl' os primejros cultivadores do Brazil.
acido ur co >>.
Com n deVI1S!t1GttO das mnttt1s deu-se um des·
1
Em pr.~sençtt
dii.s obsermç,ües de Liêbi"' e ectuilibrio n:1 distribuição dtts chuv:1s de modo
e Rochleder, poder-se-hia perguntar si n[o e ~ue tts ter:·as ~cam p!:iv.:1das do concurs~ na~
pel~t similitude dtt theimt e tln cre11tinn, ele- ural qu~ .t1e~!.1 pres~.t ,tque!le mt1nlLI,lCJa! de
ll_!ento este dos musculos, que uquo11:1 oss:t to~n. veoet: çao ,e ~ao podem produz1r como
tao beneftcn.mente influir pam o vi"ol que qu,tndo emm reoul.tres os tempos dtts aguas.
ostenta o c!Jim no trttiJ:tlho .
o
No e~tado de S. P:tulo. onde é sabido que
O chit e o cafe são lio;e considerados ao a estaçao das c!Juv:1s preva.!ec~ mttis l~trga
contrario do alcool como alimentos de pou- mente, n. ltt vour1~ compen>t1 e :1n11Utt os estbrpttnÇI1. A expressão quer dizer que elles ços dos. seus habit1tntes: _
difflcultn.m o desperdício do oro·anismo pela . Depois, pel~ts cood1çues espechtes do seu
su11 acção physiologictt, no conÚ·nrio do 111. solo, como sabe, todo o mundo que tem vioJa·
coo!, que sendo uma substancia ttliment:tr do ~· Pnulo, 1.9rm11do pt1!'tt pm:mittir umtt
de .respiração a mttis energiett e que 11 ctu:t m:110~ ~enetraçao ~ns ag-uns pluv mes por Sl_!a
. ma1s promptamente, concorre pam 0 desp~l'· por~s1d.1de, os tm renos .de S. Pa.ulo estao
dicio das tbrç11s e p!Lra o prejuízo d11 orn·ani· mm~o longe d~ se compar1~r com os terrenos
saçiio physica, pelas molestias de que e ~aus:1 do t;!•it1do do RiO de ~~1ne1ro, extremamente
prepondemnte.
accHI~ntados. e tt!CttJ!ttli1dos onde :ts chuvas
Vim me raterir especialmente n, estit c?nst1tuem ve!da~em1s l:tv~gens dtt tet•ra,
miL teria Ci1USando tttlvez des1t"'l'i1do ao Se- dt1ficu!t:1ndo nao suas pl:1n!t1çoe~,como tambem
nado (m7o apni1dos), pot· se tr~tt11 r de umlt ci1rreg-ttndp tod11 :t c11mn~:t 1ert1l, e productique~tfi:o lt!heitt talvez às suas pesquizas. e vu. c:;_ue .e.x1ste mt superfic1e do solo.
.
envJstig-ttçue>, 1orque o nobr•e senador pelo Nao IHgnorttdo que nos tet•renos de São
districto Jederal tratou da materilt; como que Pttulo, logo depois de chuvtts torrenchtes, se
querendo ridicultwisttr os chinezes opinião JlÓtle p:1ssehtr 11 secco sobre tts hwoums de
erue niío p~din. pn.ssM' n.qui como tendo vis- cn.te qU11ndo as nossas estracltls do Rio de Ji1lúmbre de ver1htde.
n~iro vivem ttbttrrotttdas de tremeuaes, que
S. Ex. disse mn.is que o chim era uma nao consentem :1 )litSttgem de c;wttlleiros rouaranhll, como queremlo entender com isto bttndo ass~m ús plitn!tts o vechiculo. dn seivlL
que pelos seus lw.bitos. pelos seus costumes, que tleverm ficttl' 1trmu.zenn.do no suJo.
pela sun. conlbrmt1ç,ão elle tilllm ~emelhançtt São, port:tnto, perJ'eitl1!!1ente diil'erentes as
com este animal de longitS flatas, com pouco cont!içües do súlo do estttclo do Rio de J11neiro
ctisposição para o traballw e ce pouco proveito dtts do de S. P1tulo, no que diz respeito its inpara humanidade.
tluencias physicns, não contitndo com a sun..
Não é aitultt vertlade, e as tlisposiQües do composiçiw chimic1t.
chim menos semelhança tem com umn. n.ra· Disse S. Ex. que 11 g-ead1t no estado ele Siío
nha do que com um desses 11nimaes acti1·os, P:tulo corre~pontlh1 perleitltmente ús tlifficultrab11lhn.dores taes como 11 n.beliln. ou a for- drLdes mtturaes do cuHii'O no Rio de .Janeiro.
miga. A comp;1mr;iío do noht·e senador tem Ortt, isto ilüo e Yerdade, c ttindn. se p(,tle resmuito mn.is ltppliclt<;ií.o ~tos po1·os occidentacs pontler tt S. Ex.comtt questiLO do Jhcto. Niío se
dn<los muito i~ Yi<lt1 a.ventureit'i1 o principal· pôde 1trgumenhtr com hypotheses, quando e
mente aos nossos n.borigenes quo constituem s1tbitlo que o c1ttli produz no estado doS. Paua. SUit httbitn,•ão nos !Og"ltt'e~ ou de podem viver lo, 5, ü, 8, lO vezl•s mais do que no esi.ttdo tlo
1\lcilmente il1t cnç;1t e dn. pescn, pot·qno V. Ex. Rio tle .Tnneiro. E' uma quest1i.odo ostntistictt
sabe que 11 ltranl!ll. mudn. do casa qtmndo não tle vís!t1 o do peso, em qu(\ S. Ex. :Linda. foi fa..:
póde no sitio escolhido ;tpanlnu· a presu. dos- lho ni1t1ccusa,,ilo que nos J'oz.
do~
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Não podemos ser accusados de ter sido blicu. Argentina, teem uma densidade de poinertes nas providencias e nos esforços .pulnção que esta muitíssimo longe de attingir
que podel'iamos empreg11r para a intro· a de uma boa parte das naçües, ainda as 'mais
ducção de immigrantes no Rio de Janeiro. atrazadas da Europa. Os Estados Unidos, a
Aqui nas llospederius da União, todos. os JlJ.. a Australia e a Republica Argentina, calzendeiros do estado do Rio de Janeiro, vieram culando-se os terrenos que podem ainda ser
buscar trabalhadores, . os introduziram em procurados pelos immigrantes, comparand.o a
gr11nde copia nas suas Iavouras e elles as densidade da populitção que ahi vive com a
abandonarão (apoiados). Eu sou disto testemu- da populaç.ão da Europa, que é de 42 por
nha, porque eu proprio tive occasião de intro· kilometro quadrndo, poderiam collocar 500
duzir, não só na minha Jazenda, como em milhões de habitantes, ou o dobro, calculanoutra ele que sou gerente, um bom numero do-se pela densidade que tem a Belgica ou a
de 1b.milias hespanholas e italianas, as quaes Hollanda. Ora, não é de presumir que esses
todas abandonaram essas Jllzendas para pro- paizes levem avante as suas tentativas de
curarem o estado de S. Paulo, por causa da immigração, de maneira que dil!lcultem os
de1Jciencia da producção e por tr1nto pela pe· esforços que o Brazil possa fazer nesse sentido?
quena remuneraç<iio que tiravam de seu tra· Me parece que assim acontecera.
oalho, quando aliás tinham despezas a fazer Os Estudos Unidos, melhor preparados do
por serem immigrantes, recentemente chega· que nós, dispondo de boa viação publica e
dos. Os proprios libertos acompanhão o exodo dos serviços que mais concorrem para enca·
minhar a immigraç,üo, tem oito habitantes por
para o estado de S. Paulo.
. Em relaç.ão a immigração europea, Sr. pre- kílometro quadrado, quando a Europa tem,
sidente, não se póde ncceitur que da Europa termo medio, 42. .
nós tenhamos de receber a quantidade de im· De maneira que, tomando-se uma proporçilo
migrantes necessaria para a substituição dos da densidade da população dos Estll.dos Unidos
braços que nos Jb.ltaram, deixando em aban- e da Republica Argentina, pouco povoada,
dono as lavouras. Em geral as nações da Eu- bem como da Australia, verifica-se que a den·
ropa não teem a densidade de população a sjdade da poP-ulação nestes paizes é de 5 habique podem attingir ns populações humanas, tantes por lulometro quadrado. Muito longe,
de maneira it obrigai-as a abandonar o só lo. por tanto, estão elles de poder chegar á den- · .
Si de alguns p:tizes da Europa tem !lavido sidade da populaç<iio que teem, jiL não digo os
emigrantes. isto só é devido, póde-se assim paizes mais povoados da Europa, porem
rli1.er, ao estr.tdo de atrazo do seu trabalho, da mesmo aquelles que tt este respeito se acham·
sua instrucçilo e das suas industrias, de ma· collocados num:t escala inferior.
neira que elles não teem podido colher do ex- Nós, pois, muito menos aptos para a colloercício da sua actividade toda a renda ou todo caçã.o, pela diversidade extrema, em que nos
o auxilio, de que precisam para viver, não achamos com as nttções que poderiam trazer
se dando o facto nas nações em que o pro- colonos para o paiz, em relação aos Estudos
Unidos, por exemplo, que dispõe de uma.
gresso é mais desenvolvido.
Na Italía, por exemplo, de onde vem uma Jbnte copiosa de immigrantes na Inglaterra,
grande parte dos nossos immigrantes, esta mesmo na Allemanlm, cujos lu1bitantes víio
provado que a deúsidade lia população não encontmr nos Estudos Unidos um grande nu·
mero de compatriotas, e que portanto mais
chega a attingir a 4" parte d:t Belgica.
· Não havel'a talvez na Italía 40 habitan- Jltcilmente podem concorrer pam a sua en·
tes por Idlometro quadrado, quv.ntlo a Belgica, trada; digo, em concurrencia com essas nápelo desenvolvimento das suas industrias e ções, não poderíamos pretender tií.o cedo
aperfeiçoamento da sua lavoura, possue 190 trazer para o Brazil o numero de immigran·
a 200 habitantes por kilometro quadrado. tes, que nos é necessario para desenvolver
Ora quem nos diz que amanhã, pelos bene- não só as I11Vouras que estão feitas, mas ainda
ficios da administrncão publica, pela instru· pam cultivar a grande vastidão do nosso
cçiio largamente derramada, a Italia não viriL territorio.
a. ser um paiz tão densamente povoado como Não e, pois, verdade, Sr. presidente que
a Belgica, de maneira a nos recusar os tra- o Rio de Janeiro tivesse deixado de ensaiar a
tent1ttiva aqui aconselhada pelo nobre senador
balhadores que ahi possamos procurar?
· Esta argumentação se pode referir tamlJem pelo districto Jecleral, porque elle se viu priít Hespanha, onde a populaçiio tem quasi a vado de conseguir os resultados a que pro·
densidade da Italia, e onde portanto não curou chegar em innumeras tentativas, que
podorittmos contar com uma larga subvenção veem de um bom numero de 11nnos.
Tendo considerado o respondido as argui·
de trabalhadores para o nosso paiz.
Por outro lado, St•. presidente, uma gmnde ç<ies de que se serviu o nobre senador, 1Linda
parte d1ts nações que procumm immigrantes, venho confirmar as ideas com que entrei na
como os Estudos Unidos, a Australia, a Repu- segunda discussito deste projecto, pois consi-
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dero a unica medida salvaclora para o Brazil
a entrada de outros trabalhadores que sejam
Jl!enos custosos do que os europeus, e VE:~nham,
.amda que tmnsitoriamente substituir os naciomtes. que pelo seu abttndono, pela sua
falttt de ambição, fizeram com que a la voura
chegasse ao estado em que se acha de não
fi_car orga~isado, como todos temos 'presenCiado. (Uu,to bem, multo bem.)
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na sess!o em 12 de agosto de 1892
P;·esidencia elo S;·. Prudente de Moraes
(1Jice-presidente)
SU.\L\f.\l'\,10-Chn.nmdn-l.oitut·n o n.pprO\'!tQãu dn. n.ctn.
-gxt•tWII·::-n•g-On.nJm no III.\-Vntnçãn dn JU'O~ecto
n. t?-Doclnt·aç-ü.o 11e vot_o -Di~cussiio do pt'OJecto

n. 33-Rncert'nlll".:to da dtscusRt10 Hem dnb1üo-Vo-

O Sr. Monteh•o <le Barros
pronuncia um discurso.

Ninguem mais pedindo a palavm, encerrase a discussão.
Indo proceder-se à votaç:ão, verifica-se não
haver mais no recinto numero legal, pelo que
se procede à chamada dos Srs. senadores que
compa.receram it sessão (40), c deixttm de responder os Sr·s. Saldanlm Marinho, ,José Bernarclo, Souza Coelho, Joaquim Felicio, Aristides Lobo, Silva Cancelo, Doming·os Vicente,
Rosa Junior, Antonio Baena, Gil Goul::trt,
Joaquim de Souza, Silva Ptwanlios, Oliveira
Gaivão, Amaro Cavalcanti, Braz Carneiro,
Joaquim Murtinho, Nina Ribeiro, Frttncisco
Machado, Campos Salles, Generoso Marques e
Cruz (21).
Não_ havendo numero legal, fica adiadtt a
votaç<LO do projecto.
Esgotadas tts ma terias da ordem elo di!t, o
Sr. presidente desig-na, pttra tL do dia 12:
Votação, em 3• iliscussão, do projecto' do Senado, n.IO,de 1892,sobreimmig-raç:ão chineza;
2" discussão do projecto do Senado, n. 33,
ele 1892, ordenando que a permissão par·a a
venda, na Capital Federal, dos bilhetes das
loterias dos estados, é livre das rest.ricç:ües
estabelecidtts pelos decretos ns. 277 B e 503 A
de 1890.
·
Levanta-se a sessão its 3 !Jor•tts e 30 minutos
da ttwde.

do Sr. Ib.cnn- Yotn.r>iio-Ordom
dn dia para 13 do cnrt•rmtc.
•
tlu;iio-H.rHJllHl'imento

Ao meio-dia comparecem 33 Srs. senttdores,
tt saber :
Prudente de Moraes, Gil Goulart, Antonio
Baena, Thomaz Cruz, Souza Coelho, .Joaquim
Sarmento, Nimt Ribeiro, Manoe! Barata, Cunha Junior, Gomensoro, Cruz, Elyseu Martins,
Jose Bernardo, Oliveira Galvão, João Neiva,
Firmino da Silveim, Messi:ts de Gusmão, To.vares Bastos, Rostt Junior, Coelho e Campos,
Domingos Vicente, Monteiro de Barros, Braz
Ctwneiro, Aristides Lobo, So.ldanha Mttrinho,
Americo Lobo, Campos Sttlles. Rangel Pestana, .Joaquim ele Souza., Silva Canedo, Pinheiro Guedes, Raulino Horn e Ra:r.iro Barcellos.
Abre-se li sessiio.
E' lida, posta em discussiio e sem debate
approvada tL acttt dtt sessão ttnterim·.
Comparecem durn.nte a sessiio os Srs. Laper,
Pt:~ranhos e U. do Amaral.
Deixam de compttrecer por motivos justo os
Srs. João Pedro, Frttncisco Machado, Catunda,
Almeida Barreto, E. Wandenkoll\. o Aquilino
do Amaral.
Deixam de compo.recer sem causa participada os Srs. Theodoreto Sou to, Amaro Cavalcanti, Virgilio Damnsio, .Joaquim Felicio,
.Joaquim Murtinho. Santos Andrade, Generoso
Marques, Esteves .Junior, Luiz Deltlno, Pinheiro Machado c .Julio Frotrt.
O Sr.. 2' S!~CaETAmo (se1•vinda de 1") cliÍ
cont.'l. do seguinte
EXPEDIENTE

I

Officios:
Do MinistN·io cltt .Justir:a, chttado ele 9 elo
corrente mez, devolvendo, ele orclem do Sr.
Vice-Presitlentc da Republica, tL csttt Camam,
como ini~ittdom, no. Jürma do nrt. 37 § ! 0 da
Constituir:ão Fedem!, os uutogr·ttphos da Resoluçiio do Congr·tlsso Nacionctl sobro a aposentado!'iu. dr. nlilgislirados, t't qu:tl o mesmo senhor ne~ou sancção pelos motiYos declttmdos
na exposir;tlo que ucompttnlm os reler ido; ttul:ogruphos.
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Deixo tlc sancciomw este projecto de lei porque e directn. e Jbmmlmente contrario ;'L Constitui(:iio, dispondo no art. 2" que <<nenhum
magisl;rado ser;·,, aposentado sem que tenlm
completaclo 30 :.tnnos de s<wviço publico, :-a! vo
invttlidez pr·ovada em inspecçiio tle sawle>>,
quando, em flwc do art. li" das disposir;Oes
trttnsltol'ias dtL Constituiç:ü.o, ú certo :
I", que <i concedida. r:. uposentadorin. com
orclenn.do corJ·espomlente ao tempo de s~rYi~·o
aos nllLgistratlos que não Ji.wern atlmittidos
em n. nova oJ•g-anisa<;fto j wliciu.ri:t e ti vm·em
menos de 30 annos de exercido ;
2", que nu. mag-lstt·:ltm:t inaet.ivtt disUng·ucm-~c, n,HJra, u.; ,juizes avulsos, duns clu:-:~es
perJuitamcni;J diswiminadas-a dos niio apr·oveitallos, q11c ate t'L ei)lllpletn. reor·g:ani:'!ar:iio
jutliciarin. d<t RepuiJlic;t ou lluranto ella. con·
tarem rntti~ de :Jo annos de exer·cicio e a dus
que não ar.t.iugirarn esse tcrnpo.-.'\os pl'iml'i·
ro:; dect·et.on u. Cor1~titui~ü.o a ttpo;;entaclol'ia,
com tOl!OS OS \'e!lCÍI!lOJltOS; l\05 SCg'll!ldO.> t\S·
seguro11 u. disponiiJiliclade, qner t!ízcr·, a eontagem rle tempo e o m·llenada, até ultimal'-se
a nova m·g;1nisar;ão jmlicitwi:t, e si, completa.
esta, nií.o Jurem apr·oveitatlos, tt apo.>entaclorht
com ordenado coJ•respondente r:.o tempo de
exercicio ;
.
3", quoa clisponibilidade assim concedida
aos magisr;J·;tdos não npr·o,reita.tlL1S niio e irHieflnida, nms tem o ,justo termo ao YerillcaNe
"imtn.lla<;:iio <llt nova ordem judiciaria em
todu. n. Unifw: estttriL então <letinitivamenw
apumLlo f[ naes, mt plu•;tse constitucional, os juizes de dil'Cito c desembargadoJ·es n:io ttllmütidus em a nora Ol';.J'tLHi,.t\•Ü.o .i uLiiehtl'ia..
Om., o pr~·scnte projecto, si Jusse convcptido em lei, collot::a!'Jil o govemo 1m altcruatinl de viohw por um Lle tlous motlo;; tt Constituir,iio . .ludiciaJ•iamcute or·ganisados o DistJ•icto Fedem! e totlos os esttttlos, nclmr-se·llin
Lle:tnto do um g·,·antle nurnoJ·o de magistrados
não comtcmplados mts novas nometu,oiies c
sem terem ai!ltht :Jo annos de c:wrcicio. PJ·ollihindo n. lei que so aposont<tsse qualqucJ'
lllttgistJ·ado JW:-:sn:; conditücs (sal ro o caso
exccpcionnl tio iJII'alillez), ou liiLI'itt de os declamr :LV11lsos, o rpll\ scr•ht ne::mr-lhes o direito, expJ•cssamcnw rceunhccitlo IHL Consti·
t.uiç~.o. ti aJlOStm ltulot•in., com ot•donntlo relativo n.o tel!lpo tle :>m·riço, ou h:win. do o.,
tleiXtll' cm ilisponihilitl:ule até pr.rllt%1Jl'Clll os
3U aunos, o qtw .,:el'in <lllplamcllto irrwul:H·:
pl'imeil•o, pOl'fJlle l.t•an,;g-J·etlil'ia. o p:•w>ttll!L'l1·
J;O cou,;litucional, qtw ú a LlispnniiJilidnilo ,,·,
até voJ·illeaJ'·SIJ llcHnitil'tl.lllOlll.e n. eont!i<;iio tia

qual a de conttw tempo com ,grdenudo ~ sem
pJ•est.a.t• sm•vi<;o u.Jg-um. aos nap .i1pro;•ertados
de menos do 30 ttnnos de exercJCJO, ttte que os
que completassem p:u·tt se ttposcntttr•cm entü.o
com todos os vencimentos, como os que, nr:.
constn.ncitt do scn·iço publico, cumpriram
.
aquelle t2mpo.
Por ultimo, esta disponibiliihule por tempo
exccdeJ!te iL mzoa.vel prol'isão constitucional,
aenrretaria despczn. con>iclcrn.vel e indevida
ttOS cort•cs eh Uniii:o, e nssirn ,julgo o pr·ojccto
tambem contt·tu·io ans intm·e,ses <h nn.çlio, o
ttilltla par este motivo o devolvo à Camarn.
cm que se iniciou, nos termos do art. 37 § ! 0
c\:1 Constituir;ão.
Capit<'l Fcdel'ttl, !J tio n.gosto de ISDZ.Fionano Pc:'.,:ot().-li'tJI'Hallllo Loúu.- A' com-

missão de j ustkl\ c lcg'bltt\•iio.

Do mesmo mini,terio, e do igual Lhtt<t, re-·
mettendo, t•rn atlitn.mento, eúpia elo requerimento Clll rtuc o cidnrliio Romun.ldo Ferreim
ele AZC\'Ctlu Portun·al reclttllltt contl'n. o acto
que o p1·ivon de s;rrcnt.uar·io vitn.licio do o[:..
licio do ütiJelliiio e uutis :wnexos tlo termo de
Cmnpo Lnr·::w. no estado do P:1l'anit.- A quem
iez a rer1uisit;üo, c!evolvemlo depois it seCl·etarht do Senado.
Do Minist.m•io tht Ft\Zencltt, clat[l.tlo tle 10 do
corr·ente, devolvendo devidamente sttncciomuloum dos a.utogr;tplws dtt resoluçiio do Congre,so Ni1cional, J•clatl\·o tt resolur:ilo tia pena.
tle presCJ•ip~fto em que incorreu D. Olympil1.
Canclül:t Guiumriles Llo Amttral, ttflm de serlhe pago o meio soldo da pn.tente de seu falleciüo ptte o tenente·COI'Onel reformado Sebastiiio Lopes Guimar~es, rleslle r:. data tlo l\ühJcimentocle S<lllllli1Pido ate 15 de julho t!e 1891.
-'-Ao are!tiro o ttutogmplio, comnwnicttndo-se
ú, ou tm CtlllltU't\.
Representaç•üo dos conJbrentcs eh Caixr:. dt\·
Amor·tbtt\·fto, peclindo fJ uo ~cus Yencimen tos
sejam eq nip;tmdos i\OS es~rilltLrmrios claquelli1
l'L'Plll'ti<;iio. -A' commis~:io de Huanças.
Vinte e uma nutlrenticns tla <•lci<;:ão sonatol'itü r:. qué se pl'Ocetlt•ll no <'sttltlo da Btthia
nu. 4« 8ec~~üo da, .Mn.ttn, üe S..João; na.s 111 , 211 ,
3", 4" e;, .. de Jollzdro; n;i :~·' ele :IIontc Santo,
na ses,iio nnietL tio Bom .Ju;ars tht Lnp<t (Sitio
do Mntto) ; rm 2" st•ct;ilo Lle AblmLli:.t; nas Jn,.
2", :l" o ·l" rlo rtu.pl•Ctll'Ú de Cinm ; nas l "•
2", :J·• o 4" do TttcltltO ; n;t Ia tio ~Iontu Alto ;
llll Gn da Anuu·gostt o uns l" L' :I·• tlu Bom Con·
sl'llro, o J.~em nssirn t.l'l'~ antltt'lli.Íc:ts tl:t dei<;.i'lo
~t·mttol'ial a que st~ Jll'Oeedc•u uas Jn. 2" e :1'~
sec<;iío de S. Oor~t:aln du Sapncllliy.-A' commi~si'lO tl<J cortstitui<;~o u podm·es.

nito adntis ...;ci,o JliL nova OJ'g'iLllÍ8a,::1o judiC!ii.tria\
c, Llupois, JIOl'(!Ue serin 1\lltn.r ú. ,iusUr.·;t di,;O Sr:. 2"
tdlmti r a, eollocarulo cm melhor eu11Lli<;ilo,. p;weeul'L'S,
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Vota-se em 3·• cliscussfto, e npprovatlo e adoptado, para ser remettido it Cttmam dos Deputados, indo antes à commissilo de redacçilo,
o projecto do Senado n.JO de 1892, souriJ immigraçilo cllineza.
Vem á mesa a seguinte
DECLARAÇÃO JJE

\'OTO

72n

1892

s~ss~o
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em 13 de agosto de 189 2

Pl•esidencia do 81·, Pl'udenta da llfol"aes
(vica-prasidanta)
SU).Df.\_RTO-Chn.mndn-I-4oiturn dn. nctn-Arlinmeneo

du. \'o tnf:i'Lo- ExN:nm:-.:·rJ~- Pnt•ecar- H.uquoriu1ento

dr. Sr. IJinhoiro Guodes-Approvnt;.ü.o dn nctll-Vo ...
tn{.'ii.o do rcquorim~nto ~o Hr. l'i~helro ~nerlc~
OnllJ~:o.t no IH.\--.1a dtscusst~o do pt'OJoct.o n. ~3-Dis
cnrsns flos :-;t·s. Ubnh\ino Uo AJtm_!:nl o Lnptn•-H.~
~IIOI'il•mnto-.\dinlnmtto dn discnssao-Ordcm llO Um.
pnra 10 do cort·cnte.

Ao meio·dilt comparecem 22 s1•s. senadores,.
n s:1ber : Prudente de Moraes, Gil Goulart.
Antonio Baena, Thomaz cruz, Souza Coelho,
1 ·
'f
1B
Joaquim Sarment:o, Nina )li 1mro, .,. anoe .li·
mta Cunha .Jumor, Jose Bernardo, Messw.s.
de Gusmão, Tnvar~s Bastos, Rosa. .Juniot'.
coelho e Cam}JOS, Vírgilío Dam:1sio, Domingos
Vicente Aristicles Lobo, Americo Lobo, Sal.danha 'Mnrinlio, Si!v:1 Canetlo, Paranhos e
Raulino Horn ..
A'', --e a sessão
ul e "
·
E' litla e posta cm discussão, a q~ttl en~er0 SR. ANTONIO BAE:\'A (pala o1·rlem) requer m-se sem debate, ficando :1 votaçao achada
dispensa de interstício pam a 3" cliscussão do por falta de. numero leg-al, a acta da sessão
pro,ieGto.
anterior.
Consultado, o Senado concede a dispensa 0 SR. 2, SEcRETARIO (servindo de !•) dti.
pedilla.
conta do seg·uinte
Esgotadas as materias dtt ordem elo dia, o
Sr. presidente clesigmt para t< do dia 13:
EXPEDIENTE
:3a discussrto do projecto n. 33 de 1892, declarando que a permissão pam a venda, na
Capital Fedem!, dos bil11etes tltts loterias dos Olllcios:
estados é livre ·das restricçues estabeleddns Do 1•• secretapio dtt Cttmat•a dos Deputados,
pelos decretos ns. 2i7 B e 503 A de 1890.
dntado llc 12 do corrente mez, r·emettendo a.
seg·uinte proposição n. 35,de 1892:
Tmbalhos de commissües.
Votei contra a,, autorisatção. conceclida no
governo para celeumr tr·a ado COlll a Chinn e
o Japiío. e estlthelecer :1gentes diplonmticos c
consulares nesses paizcs.-U. do ~tmm'ai.
Entram successivamente em 2" discussão, e
são sem cleuate app~ovados os arts. l' e 2" do
projecto n. 33 de 1892, declarando que a permissão para a 1'encla, na Capital Federal, dos
bilhetes das loterias dos estados c !ine das
restt·icç•ües estabelecidas J?elos decretos ns.2i7
B e ;;;os A. de 18~0 o qual e adoptado pam pr~ssar ;L 3" lliscussao.

Levantt<·se ti sessito its 12 horas e 40 minutos da tarde.

O Congresso Nncionalllecreta :
Art. 1. o E' o Presidente dr~ Rept~blica at:-

torisado t< tle3pender, pela reparttçao do Mtnistcrio dns Relnçues Exteriores, com os serviços desi "nados nas seguintes vet•bas, a
qu;llltia de~.~.............. 1.63i:300$00(}
A Sttbet•:

I. Secrctaritt lleEst:1do,moedn

do po.iz. .. .. .. .. •.. .. .. .. .
18•1: 000800()
2. Legar;ücs o consulados, ao
co.nibio de 27 d. por 1$.
ftcmlllo eleYudn it I" classe
a Jegnr;i:to dtt Sttnttt SiJ com
um 'I" secrettwio, suppresso
o Jooo·at• do 2'', c Jicandu
clev~do it categori:1 do l"
clnsse Cl sccrctnriado tht leg;ttr;i\o do Mexico, suppt•esso
tttmbcm o logtw de ~". . . . . I. 053:300$000
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3. Empregados em disponibi·
!idade, moeela do pair. .....
4. Ajudns de custo, ao cambio de 27 d. por 1$000 .....
:5. Extraordinarias no exteriOl', sendo 6: 000.~ pam
tlespezas de publicidude em
Paris, 6:000$ para o mesmo
·fim em Londres, 3:000$ em
Romtt c 3: fJOO$ na Belgica,
ao cambio de 27 d. por

ANNAES DO SENADO
Con\"cn~.úo

Postal de Víenna, ren.\isada em 4

60:000$000 dejuJIJO de JSD! entre esta Repubhca o outros

paizes.-Archive-se o autograplio e commu-

100:000$000 niqtw-se à outra Camarn..

Requerimento de Francisco Gonçalves de
Siquoil'[l solicitttndoa attençãodo Senado para
o seu projecto de um<t nova cnpítal que se
propõe edificar.-A' commissilo de obras publicas.
Tres nuthenticas da cleiçíio senatorial a que
se
procedeu no estado da Bahia nas 3•, 4" e
60: O;J0$000
1$000 ................... .
7·' sessão de Sttnt' Anna (c<tpital) ; e bem assim
6. Extraorclinarias no inte1o: tl00$000 uma authentica da eleiçíio senatorial a que
rior, moeda do paiz ....... .
se procedeu no estado de Minas Geraes, na
7. Commis;,:i.o de limites, ao
170: 000.~000 1··• secção d[l Bo<t Vista do TremedaL-A~
cambio de 27 d. por 1$000
commissão ele constituiçüo e pocleres.
Art. 2." Independente dtt categorit1, dtt legação e d:t do ministro, seriio tts diversas legtt- 0 SR. 2" SECRETARIO lê e vai 11. imprimir
ções divididas em tres classes, conlorme as para entmr na ordem dos trnbalhos o seguinte
clespezas de l'Cpre;entaç{ío, senclo: de I" classe,
as dos Estados Unidos eht Americtt do Norte,
!'Al~ECER N. 139-189"~
Chile, Republica Argentina, Uruguay, GranBreta.nlln., Fmnçn., Allemttnha, Italitt e Santa
Se com 2-1:000$; de 2·• classe, as do l\Texico,
P;truguay, Portugal, Russia, Austril1 e HesAs commissües reunid11s tle legislação e juspanha com 20:000$; ele 3" classe, as de Vene- tiç:1 e de constituição, diplomacia e poderes,
zuela., Pe1•ú, Bolivit1, Suisso. e Belgico., com a tendo estmlado o prQjecto n. 23, de 1892, tt que
quantin de 15:000$000.
se rele1·e o parecer lla com missão de justiça e
I. Fica creado um consulado em Vigo, e legislaçiío cx:trado em 21 dej ulho desse mesmo
transferido pt'-l'tt Odessa o de S. Petersburgo. anno, veri"flca que, si bem tivessem prevalecido
II. Os actuacs 2"' secretarins das legações no espírito do Sen:~llo as razões que o fizeram
do :iV!exico e da Sttnttl Só seríio flproveitados voltar <to seio das commissües para ser de
nas vagas de 2'' secretaries, que se abrirem novo ponderado no sentido de verificar-se, si
em outrn.~ legaç,ões, com tts promoções aos convil'itt ou nilo, separar na medida de <tmniscnl'gos de 1"' secret11rios dnquellas i
ti11 dos revoltosos elo Matto Grosso aos que o
ll!. Continuam em vigor as disposi(,.jes dos mesmo se destina, o elemento militar nesse
ns. II, Ilf e IV do art. 5" dn. lei n. 2ü, ele 30 movimento envolvido; comtudo a materia parle dezembro de 1891.
rece resolvidtt peltt doutrina que prev;tleceu
Art. 3." Revogam-se as tlisposiç,ões em con- no projecto do :tmnistía que ó hoje Jeí do paiz
e no qual Jbi amnistiado conjunctttmente com
traria.
Camut'•'· rlo> Deputados, 12 :lo agosto de os ciYis esse mesmo, el~mento.
18.92.-:- Bemrmli.no du Cm>IJ!Os, prosirlenlo.-~ P~nsttt:;. as comt:ntssues qt~e, t~~adt~ a9ue1la
Anton:o llo;·fles 1/u ;11/.aydu Jua.m·, 2• :;ecre- me~tda, ,l<L em VJUS ~e exCC!J~·lD, ces.ou 11.
tat•io, :;or·viudo do 1'.- Ftuu 1·y Curado, snp- l'ttzao pel1t qnnl ~ pro,)ccto, SUJetto ~e 110}0 ao
plonte, set•vindo rle 2' secrJtnl'io.- A' com- seu oxat:le, podta re~ebet· a molhficaçao de
mis>ii.o ,Je l!nunças.
que c_ogJtou o reqtllmmento que o trouxe ao
.
.
t seu sew.
Do me~mo Sr. secr~~arJO, o _de J~tl!tl da a, o Senado, ou antes o Congresso incorrerin.
commumen..ndo que Jor tl~volvrdo aquella ca· em unu1 especic de contt•tteliC<}ÜO, si, tendo
mara, Llcv1dn.mentc smlcctonudo, um d~s n.u· amnistiado militares envoltos, níio su no
tog'l'i~P1!os do decreto do_ COJ~gmsso ,Nucwnal, movimento s('(!icioso qu<l teve Jogar nesta
r~mmstmndo a todos o< culndaos detrtlos e de- cupitn.l, como ms Jorttilez~ts d<L Ltige e Santa
r~o;tados por fo~~ti ':os :~ctos do Poder Execu- CrL!Z, recusasse esse acto, tlecretndo em bem e
tn o, de 10 o 1~ do ,iJnJl do corrente am1o.- no mtl.wesse dti p~tz publica aos que tomamm
lntemu1o.
parte nn reYolttt do estado de Mtltto Grosso.
Do Minísterio das Rolar;üos Exteriores, tla- As commissues tiveram que pr.cliJrir, entre
tutlo de :31 do julho dt>sto anno, devolvendo, as l'nzücs quo detorminttrttm-n'a :t uma polide Ol'tlem do St·. Vice-Prcsidento da Repu- tiett de 1hu.e!'llidtlde e de ptiZ, os motivos do
blíca, dovidamente sancdonndo, um dos :m- ordem puiJlicn que, por senlado, aconse!Jmvn.m
tog-raphos da resolução do Cong·rcsso Na- a cxclmílo rio elemento militttl' compromcttido
cional, que approvn os n,iustcs concluídos na nos nlluditlos movimentos.
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As commissües reconhecem que na revolta
de Matto Grosso as força.s iédera.es entraram
eJ? massas compactas, mas resolvem, em
VJSta. dos grandes princípios de fraternidade
e _no. m~re~se da paciflcaçilo da Republica,
nuo l!!I'rmgrr tt norma estabelecida por deliberaçao do Congresso na lei da amnistia que
foi promulgada.
S~o, po!s, .de pa!ecer que, submcttido o
pr·o.}ecto a drscussuo da cusa, seja o mesmo
11pprovado para ser remettido it Gamam dos
S_rs. Deputados e seguir os seus trumites ultel'!Ores.
' Sala das commissües, 12 de ao·osto de 1892.
-~lristides Lobo, relator. -ca,~1.pos Srelles.Gomensoro.- 1'avM cs Bastos,- Joarp.eim Fe-
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Entra em 3" cliscussilo o projecto do Senado
n. 33, de 1892, declaramlo que a permissão
para ·a venda, na Capital Federal, doa bilhetes
das loterias dos estados é livre das restricções
estabelecidas pelos decretos ns. 277 B e 503 A, .
de 1890.

O Sr. Ubaldino do Amaral
diz que lhe parece que a Uniiio vae ficar com
todos os bilhetes brancos destas loterias. Não
serit, porem, sem que o orador, na fórma do
costume, pmtique uma impertinencia de
querer ver o assumpto esclarecido.
Concessionarias e agentes de loterias dos
licio,
estados requereram ao Congreso que se decretasse que os bilhetes dessas loterias fossem
O Sr. Pinl1;eiro Guedes (pela vendidos na Capital Federal livremente.
m·rlem ) - Sr. prestdente, ttcttha de ser lido Vae fazer a. historia deste negocio.
o par~ce~ ~as commissõesdejustiçaeleg-islaçii.o O g-oyerno provisorio, considerando n. sicons~tt~:uçao r. poderes relativo a.o projecto de tuaçmo ])l'ecl\ria em que se achavam diverammstra para os meus conterraneos invol- sos est.a,clos, tinha lo.uçado milo das loterias
viclos no movimento do n.utonomia do estado pttra melhorar as suas finnnço.s e decretou a
livre vencht riesta capital.
que aqui represento.
Ve-se que ero. uma simples concessão feita
Pedi a palavra para solicitar de V. Ex. o pelo governo provisorio aos estados, em at~bsequi~ de c.onsult~~ á casa si dispensa a tenção à smt precaria situnçlío.
1.mpressao e o mterst.!C!O, pltra qne o pro,jecto O decreto ede Jevereiro de 1890. Em março
útça pari:~ dos nossos tmbalhos quanto antes, o mesmo governo, e ainda o mesmo ministro,
afim de que, o mais depressa possível sejam expediu novo decreto reguln.mentar, em que
re~~ituiflos ú liberdade aquelles que, ~m!Íora ma.ntinha·se a permissiio p!Lro. tt venda dos
mllttares, embora Jbrças fedemes, entraram bilhetes de loterias dos estudos, mus restrinno movimento, nlío nesse caracter, mas como gindo es.<tt permis:ilo, segundo certas regras,
ftlhos daq uelle estado.
todo.s dias, tt seu ver, muitissimo bem ponOs militnre~, S1·. presidente, que tomaram clemdas. A primeim era relativamente ao
· pu,1•te no mo.v1mento para o restabelecimento plano dn.s Iotel'ias dos estados, que devia-se
da autonomm do estado de Mtttto-Grosso, não confbr·mar com as loterias da Uniiio.
o fi~eram como soldados federaes, mas como A segunda em relativu, tt quottt do premio
patrwtas, como 1!1ttttog-rossenses.
· que não podia ser de menos do 75 "J... E teemso loterias dos estados em que metade do caPor isto peça a V. Ex. que consulte o.o pital,
e, ainda mais do que isso, é distribuído
Senado si concede a dispensa das fornutlidudes ptwa beneficios c pam outros fins e sómente
regimentaes I.Í que me refel'i, pttrli que o pa- umtt quota, relttti vamente insígnificn.nte,volta.
rpcer com o projecto lltçamp:wte dn. ordem do aos compmdores de bilhetes.
d!tt dos no_:;sos trabalhos, si niio nesta, na pro- O plttno g·eml exig-ia 70 o1o pttrn. premios,
Xlma sessuo.
20 '/o pttrtt beniflcios, inclusive 15 para os
O SR. PRESIDENTE diz que, quando houver concessionnrios. e 10 partt sello e outro.s tles·
numero legal, consultará o senado sobre o re- pezas de ettra.cter 1ederal. Parece que tudo
quel'imento do Sr. senador.
isto ó pel'Jeitttmeuto regular e acceitavel.
0 SR. ANTONIO B,\ENA communiea. que O Entl'etanto tt commissilo do Senado entendeu
Sr senador Amaro Ctwalcunti nlío tem com- dever pl'Opot• a :ulopçilo de um projecto pn.ra
que ficassem revogaclos os decretos. regultL·
pttrecido ús sessões por doente.
meu tares tio g-overno sobro tt matorio..
O Stt. PRESIDENTE diz quo o senatlo fica in- Isto mepoco um pouco de atten\'üo.
tcil'ltdO.
O pttiz tem enlermado de um mal, que ou
E' lido, apoit\Clo o vao a imprimir sob n. 3•1, con!'usilo de ttttribuiçües. O Poder Legislativo
p:t;•tt er.1 tra.r na ordem dos tmbtLlhos, o projecto estú todos os dius tt pt•ttticar uctos que nfto são
oller•ocrdo pelo Sr. Saldanlm Mttrinho ntt ses· do stm compctencitt, fuzondo·so aLI ministrador,
são ele 10 do correu to moz, que se nclmva so- tomando ao Poder Executivo nqnillo que lhe
compl·tc ; e a ~eu vut• oum dos maiores males
bre tt mestt, nu lürma do regimento.
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de que se pi1de rcsentir c que dit logar a que ao passo que llagam, si forem pertencentes i~
outros poderes pot· sua vez cxol'hitem de suas Uniiio, seritt melhor acabar com as loterias,
attribmções. Tom visto que o proprio Poder ao menos com as geracs, e deixar isto como
.Judicial, e citnri cspecittlmentc a Gamara um obsequio concedido aos estatlos .
Commcrcittl t!esttt cicltule, entende nilo se Dos decretos citados pelo pttrecer, ha um, o·
Jnantcr rig·orosamente nns suas fuucqües de tle n. 503 A, de 10 de junho ele 1890, que não
.i ulgar c tem lcgishtdo de um modo gel'ttl encontrou na collec~,[to, talvez pel~ pressa .
francamente, :ttnpliando, por exemplo, a lei com que procnpou ; mas os outros sao nem
das sociedades ttnonymus e por neto a que só mttis nem menos no sentido do que ac<tba de
dizer : collocar as loterias dos esta.dos em pe
falttt o nome ele decPeto ou lei.
Pergunttt : que se yac ützer approvunclo o de igu:1lc!acle com as g·eraes, reservando 'para
projecto apresentado?
. . a Uniilo tl.CJUillo que pertence it Uniüo: e já
Revogar regulamentos ou cretw dtretto é muito ; a União estaria em seu direito niio
novo?
permittiudo loterin :tlgnm:t estmnha no Dis·
O que se propüc ó n revogação de regula- tricto Fecler<tl ; tl.te Ji1.rit1. bem que assim promento ; m.:ts isto nüo compete ao Sen:ulo ; o.> cedesse.
l'egulamentos slto de nttribuição do Poder Ex· Si q Ltizesse citar fite tos, poderia-os citar ;
ecutivo. Si elle tem de revogm· alguma con;;a, mas lm um que est:'L n<L memoritt de totlos,
não ó n nmteri:t pPoposta pe!t1. commissão ; toda a imprensa est:'1. repetindo e aind:1. ttnteentão se te!'ia de rcyogar o decreto com lcm;:t hontem Jbi objecto do um artigo do Jornat
de lei expedido pelo governo pro1·isorio Jhzcn- do Co.Ynmetcio :
tlo a concessno ;í.s loterias do> estados ; m:ts
- Ha cerctt tlc ·tres annos foi Ycnditla umtt
isto niio se qt1cr e não conviria fttzer ; set•itt grande loteria do cst:ttlo de S. P<tulo, que dou
despojar a L'niilo aind<L uma vez, tle direitos um cnpittLl ele G.OOO:OOO.SOOO; e 11. extracção
.seus e trm·i<t mesmo a estm vagn,nci:t de se desta lotel'ia tem-se adindo e tornado n adi:w
elnr mais I'<Ltltttgens :t umtl.!oteritt de qualquer e pttrece qne nflnn.l nem se adia m:1is. Ocaestado do que tt loteria geral, visto que est:t pitn.! lbi recolhido e os jogadoras não tivemm
está su!Jot•dinnd:t a regras : tom de dar mm quem !ltcs désse sntislttção a tal respeito. Ora,
certa quota elomtln para premio>, pap;tl. ns umn. grande parte desta loteria, tttlvez a
<lespcztts tle sello e outms, e te lotel'in. es- maiot', fbi vendida nesta capitttl, prejudicando,
tranlm não t.erüt nenhumtt tlest<Ls restricç,ües. q no r tts pessoas nelh1. residentes, q11er as
Ainda m<Lis : revogados estes decretos regu. renrlas geraes, retirando ela circula~'ilo um
ln.mcntarcs, não IJaYe!'Í<l. mais regm alg·uma capiial ;:irnncle e rJ ue Ji1.z falttl.. (Apoiaclos.)
'()Jll rehtçi"LO as lotet•itts, nem no menos :t tia
Como vae, pois, o Senado, 11. rertuerimento
prccedencia,a tltt ordem,e potlcrin.m extmir-se, tlos concessiomwios. dos ttg'cntes de loterias,
"Como j;í. aconteceu, dttzias de loterias semtt· abrir esttl. porta tfio larga, prejudicando as
na!mente, cm prt~uizo nilo su do publico mas rendas get•aes? PenstL que elle não o deve
dos fins que se tem cm visht com as loterias litzm·, e. cumpr·indo o seu progmmm:1., apregemes, e tamiJem do sello . .T:í. não e pouco o senta estes embargos, em nome da Uniilo, esque se eslt'L tl:1.ndo cm relaçiio ao sello : pot• JlCr<tndo :1 contestar;ão, pu,ra ver si lhe conuma dessas tlisposiç,lícs que Jbmm encarta· Yence de estar em erro.
·das ntt Constituição. tleixou·se nos cstttllos o
imposto de sello om seus negocias peculiares ;
mas o que aconteceu? Tem sido cCiusidm•at!o
O S1·. Laper-Sr. lll'esítlente, o Sepeculim•es dos estados todos os negocios nado tl.ctLlnt de ouvir tts judiciosas renexões
imagin:weis, ate aquelles em rtue nito podia 1::itas pelo nobre senador do Pnmnit, e eu,
.h aYet• som hl'tt de tltt vida q uo silo tle ctwn cter como represcutante tlo estatlo l!o llio do .Tanoi·
exclusivamente Jbder•rtl ; ate nesses o orat!m· t•o, tenho tle ncct•cscentrl.r ainda alguma cou·
tem visto que o., est:tdos cobmm scllo.i para si stt, por·q ne o assumpto merece attenç,fio espee <1. Uniü.o Jlc:t tleslltlcad:t.
cial por interesse que úqtwlle esto.do se liga.
E' assim rtuc cm certos processos fctle!'nes,
Não são unilbrmcs n.s concliçücs rtue n.té
rtne correm pcmnte os juizes tlo sccç·iiu uns n~·or:t teem regido as vendas d:ts loterias tios
estados, e vem t!cpois Jl<Lt'n. u Supr·emo Tt•ilm· esüulos, rm C:tpii:Ll FetlcmL! : est:Lelos lm que
na! Federal, o scllo rtuc se p:tgn ú u do esttttlo g·osam desse direito por um:t espccio ele con·
t!OUL[C Yelll, O as )ll'OCIII'tl.t,'i.ICS IJUe YeOill pam Yençüo, de contmcto, Jeito no tempo t!:t mo·
serem unidas n. estes n.mns, trazem arrnellc n~t·clrin, .. o q.uc :dnd:L ho,ic Jll'evalcce por
sal! o ; isl.o e tolernt.lo pelos .i 11 izes seccionaes, uuo ter Stdo tsto annullndo poJo governo pro·
}Jclo Supro mo T1·ilmnn.1 o pelo guvc!'llo. Om, Yisur·io dn Repnblien. no decreto de que se Jh.z
si '' Sen:ttlo vae a inrl:t Ur·:u• mais uma pareei· aqui menr;lio .
.ln tlo sul ln rlt~l'itl11 :'r. Vuifio, put·rrrit;tiudo qno M.,im e que, por exemplo, o est:cdo elo Rio
as lotPt'ias uxtr•a.liitln. w1. Cu.]lital Feilt•r·u.l uiío !lO .Jaueiro, tinha. corn o govot·no g·et•n,l cotn
pnguom scllo. uma rcz fJUe S(\jam do,; estados, wntmcto, pela. qual potli:r. liLZOl' aqui n Yemlu.
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de suas Iotcritts, medittnte 1\wores igunes que O Sa. NIXA Rm!lnw-T~tmbem não é muitolltzia <LO mesmo governo, isto é, sem pilr no constitucional, em qualquer Iegislatum se
seu territorio peilts ti vend:.t d:.ts lot~ril~s ge- póde votal-<t.
•
mes, o que ;tlgnns · outros estados 1ttzmm e O Sn. LAPER-Nüo ó m<tterin, incontroversn
contimmm tt Jltzer.
.
.
. e jtt temos um elemento historico : desde que·
J?or ~sse conü:tw~o o estttdo do ~!O de .J,t· ·roi r~jeit[ldtt por occasião de vot[lr-se a Consnen•o tmjut o dtrctto de vender aqm um;t lo- tituiçiio umn. emendtt extino·uindo as loter·ü\S;
terht·emqlmnto? governo gemi P•:sstwtt, clm:.s pttrece qne peltt Constituiçií~ prevalece o di-·
d;ts suas, c em lavor de.ste bene~cJO con~ent~<t reito de se mante1·em as loterias em tollos o&
tt vendtt livre,. sem obsts, sem 1mpostos, dtts estados.
loterias do govemo gemi no mesmo estttllO.
O SR. NL'>A RmErRo-Nii.o ; pócle-se cn.. ·
Isto e o que aindtt prentlesce.
Em outros estados, existem tn.xas como a tender que votou-se contra., por ni1o consiBahi11, segundo estou infbrm[ldO, Sr. presi- dertLr materitt constituciomtl.
dente, estabelece um imposto de dous contos de O SR. LAPER-Bem ; em todo o caso pollitt
réis pam cacltL loteria da Utliii.o C[ ue lá ~e se cli1r essa intel;pt•etttçt1o ; e nós temos tido
vende. Vê, portanto, o Senado que o Jltcto é t111lt;ts vezes dif!lculllacles tle interpretar ;1
que as condições süo desiguaes entre o clit·eito Constituição, ([ne somos obrig;tdos tt recorrer
que tem os estados, bem como 11 União, de tW elemento historico. Ortt, neste caso o ele·
venderem loterias. Sendo assim, uma clisposi- menta historico ;tlltoristt tt interpret11r que tt
ção qmlquer de lei que nüo mandasse re- Constilttiçüo permittiu ;t !llttuutenção lhs
vêr o que 1m disposto sobre este a.s.mmpto, IoteriaR.
poderia chocar os interesses, dos estado., cltt Concluo, porbnto, remettendo it rnes11 pltr:t
Uniiio e ate dos contrtLCtadores de loter·ias. que se,itt sujeito à n.ppmw.çtio tlo Senat~o, o
Com o projecto em discttssi:io assim polUa acon- meu requerimento, tt1im de que se adlC i.1
tecer, c i1ii.o se deve JbL·ir os interesses indi· soluçlio da questilo, sujeit:tndo de novo tLt)
viduaes, atndtt que pareçam menos respeita- estudo tli1 conunis.>ii.o, com aucliencitt do goveis do que os interesses dos estados e ela verno.
Uniii.o.
O emprogaclo elas loteL'ias do estado do Rio Vem it mestt o seg:uinte
de Janeiro, por exemplo, pitga muito maio!'
RllQGERD!IlXTO
subvençüo, ou muito maior quota dos lJOneftcios que elle tira das loterias, do que alguns
concessionarias de outros estados. Nas loteria:> Requeiro que sejtt at!itLtltt tt discussão di)
do Rio de Janeiro o concessiomwio reser·m jn·ojecto n." :3:~. pttrtt ser sobre elle ouvido o
pam premias 130 "/o do cttpitl1lcli1s loterias, governo.-L~tper.
e destina os -10 o(., restantes par11 pagm• ao
estado umtt importancii1 annmtl e fazer as tles· E' apoiado e posto em cliscusstio, tt qual en.
pezas que são imprescimlivcis em semelhantes cerra-se sem debate.
ser·viços.
Compitrecem .mais os 10 seguintes S_rs ..seEm outros estados ni'ío se dii.o as mesmas mttlores: Fmnctsco :O.Iachatlo, Cruz, Fn·mmo
condir;iíes,e acredito que muito menores set·:io cht Silveil·a. Ln.pet·, Jottquim Fe!icio, Joaquim
os onus que nos contractndot•es são impo;;tos. Mnrtinho, Pinheiro Guedes, Sttntos Amlrade,
Tnllo isto si'ío desig't!itldrtdes o silo embaraços Ubalclino do Amam! o Esteves Junior.
para que se cslttbeíeç·tt um;t disposiçii.o geral Deixttm do compttrccer po1' motivo just~ os
sem que se consultem todos esses interesses e Sl's.
Jotio Pedro, Gomensoro, Elysctl 1Itwtms,
todos esses tlireitos quo tleYcm se!' atten- Catunda,
Anmro Cttvi1lcmlti,Almcidtt Bttrreto,
tliclos.
.Toi'
í
o
Neim,
Bt·az Carneiro, E. \Vitndenkolk,
Pediria, porlttnto, lllW o Senado aclias.,e a C;tmpo;; Sttllos,
Httng·cl Pest,mm e Aquilino tlo
soluçi'ío tht questii.o para SOl' ouYido o go,·et·no AmtÜ'i1l ; e sem
causit p11rticipatltt os Srs.
solJre a m;t tel'itt ...
Theodoreto Souto, Oliveirtt Galvilo, Monteir•o
0 Sr:. M:LS'l'ID!ls Lono-ApoitttlO.
do Btwt•os, .Joaquim tlc Souztt, Generoso M•~r
O Sn. LAPER ••• de mn.neirn. 11uo consul· ques, Luiz Delf!no, Ramil'O Bitrccllos,'Pinltcn·o
todos l.itmiJcm os g·ovet·mvlnres dos eslnt!us se ~Ittelmdo e .1 ulio Frottt.
pudesse turmtr ess'tt medilht gemi. Vnu, pois,
Veri1lctuJt!o-so n existcnci;t ele numero le;tpresenbtt' um requerimento neste seJHidu.
g;tl, p1•ocodo .. so h vota,,•fto da~ mn.tot•ias cuja.
O Sn. N.Jx,~ Rllll!:Ir:o-~Iedidlt mel!J<ll', set·ia discu~siio 1leou intoit•ao~nonto encot•rtttht.
n extinc~iiu completa. tio tntlus us lulorias.
Vota-,;o c o ttppt•oyn,do o rc•quil'imcnto do
O SR. L.\rim...;.Bcm, yotu.rilt Jlill' elln, mas St•. Ln.pel', pn.t'iL que Sl'j;t OU\'ido o g'0\'01'110·
nmn. emenda nesto senticlo n;i.<J li.Ji ncccita ~obro o pl'Ojl'cto n' s:l.
Fie: L aclituln, a. discussüo elo JH'ojcci.o.
IJllitnt!o se votou n. Cnnstitui<;~.o.
S!l~.\IJD
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Vota-se o e approvada a acta da sessão an·
terior.
Vota-se e é approvudo o requerimento do
Sr. Pinheiro Guedes pedindo dispensa de impressü,o em avulso a do parecer das commissües de justiça e legisla(iio e de constituição
diplomacia e poderes, sobre o projecto rela_:
tivo ii. amnistia aos revoltosos de Matto
Gr•osso.
O St·. presidente diz que seguem-se na ordem do di(l trabalhos de commissües, e na
fórm(l do regimento darit (I palavra a qual·
quer Sr. senador que a queit•a para apresentar pr·ojectos, indicações ou requerimen·
tos.
Ninguem. pedindo it pn,liLVra, o Sr. presidente con mla os Srs. senadores a se occ~tparem com os trabalhos de suas commisiiues, e, chamando a attenção d(l eommissilo
tle ftmutç:1s para o orçamento llo Minister•io
das Rela<,.tics Exteriores, que lbi hoje enviado
P,ela Cam:w:t uos Srs. Deput:ttlos, visto o
~en:trlo carecer de lllittcrias p:wtt sua ordem
do dht, uesigm1 p<Wtt O diu, 15:
. ContiunaçiT.o tht segunlhl discussü.o
proJecto do Se!lltdo, n. 2:3, de 1802, concedendo
mnnistin. aos revoltosos que tomar;un parte
nos movimentos l'evolucionario de Matto
Gl•osso do janeiro n junho deste 11nno;
Tra!J;t1hos de commissücs.

do

..''

Levanta-se :1 sessão i1 1 ho!'tt d;t tarde.

.i

73a SlSjO em 15 de agosto tle 1392
P,·csidencirt do s,·, Prwlo11te de Jloraes
(vicc-p,·cs i·.le,,tc)

Ao meio-dir1 compn.rccem 27 Srs senadores,
saber: Prudente de i\Iomes, .Joilo Pedm, Gil
UO!Llart, Antonw Baentt, Souzr1 Coelho, Joaq.uun S~tr'rnen.to, l\Ianoel Ba,t·aüt. E1yscu Martms, .Jo11o Nmva, Firmiuo da Silveit·a, 1'11Va·
re~ Bastos~ Ros;t .Juniot·, Cocllto e Campo;;, Do·
Jmngos Vwen IA!, . Laper, Al'istides Lobo, Satt~anlttl. Mfll'lllliO, .Joaquim Fclicio, .lOIIC(Uim de
~?nzn., Stll'll Canedo, Pamnlios, .Joaquim Murtmlto, Ubttldino do Ama.ml, Santos Amlr1tde
Estevl's .ltmior, Luiz Dolflno c Rumiro Btll'_:
cellos.
~~

Deixam de comparecer, por motivo .iusto,
os Sr•s. Thomaz Cruz, Francisco Machado,
Cunha Junior, Gomensoro, Catunda, Jose Bernardo, Amaro Cavulcanti, Almeidtt Barreto,
Braz C(lrneiro, E. vVandenkolk, Americo
Lobo, Campos Snlles, Rangel Pestana o Aquilino do Amam!; e, sem causa p:ll'ticipadn, os
Srs. Nina Ribeiro, Cruz, Theodoreto Souto,
Oliveira Gaivão, Messias de Gusmão, Virgílio
Damasio, i.\Ionteiro de Bar•tos, Pinheiro Gue·
des, Generoso Mnrques, Raulino Horn, Pinheiro Maclmdo e Juliu Frota.
.
0 SR. 1" SECRETARIO diL conta do seguinte
EXPEDIENTE
Olllcio do i.\linisterio do. Agricultura, dtttado tle S do corrente, remettemlo de ordem
do Sr. Vice-Presidcnte tla Republicu, um dos
rtntogrnphos da resolução do Congt•esso Nacio·
na!, devidamente sanccionado, ttutoristllltlo o
gover·no tt pagur tto pndro Antonio Martucci
o que lhe Jbr üevido por serviços prestados á
liwot• da immigração.-Arc1tive-so o tmtographo, communicando ti. outra Camara.
Q([lcio do prqsidente da lÜtimtt CJ.mlll'l\ tnU·
nicipal eleita dtt capital do estado cltt Balüa,
tlatado tlc 4 do corrente. remettendo cópia.
da acttt da apumçiio geral da eleiQão a que se
procedeu naquello estado, em 27 de ,junho ultimo, po.ra lll'Cenchimento de duas vagas de
sem•dor e tres de cleputapos ao Congresso Nacional.- A' com missão üe constituiç·üo e poderes .
Represcntar;ão dos oateiaes e amanuenses do
Archivo Publico Nacional, pedindo que seus
vencimentos s~j1tm equipat·ados nm dos 1"' óf·
fioiaes e tlllll\llUenses da Bibliotlteett Nacional.
-A' commissão de tlnanç•as.
TE'Ie.gramtntt expedido tio Recilc, cslado de
Perntunbuco, em !3 do corrente mez, assim
concebido:
Secretaria do Sem•do Federal-Rio.
«Nunca Jorç·a Jedel'tll neste estado esteve
tií.o retim!la ela politic:t. Nenhunm intervenção
tenha nella, que façrt Senado, Camtll'tt, impremn e governo crer no que disse deputado
Antre Cavalcanti. Seria politico si dietadura.
perdnt·as.;c desde o inicio dtt Republica na
nossa patl'itt tltri que os politicas se convences·
sem delht. Forç·tl J'cderal nqui, uepois que assumi commando, tem comprchentlirlo seus üe
veres, vos atln.nço.-Rolwrlo FtJrJ·eira, gene-

mi. »-Inteimdo.
Duas autlwnticas rl:t eloicão sen11torin.l n, que
se \ll'Ocedcu, no estado dtt Btthilt, !1(1 G" sccçilo
tl:t ~ttpital (Se) o n1t :}• de Cn.r·inll11nlttt; e l.Jem
tlssun unmautlwntictl dtt eleiçilo setmloria.l u.
q ne ~e pt·occtleu,no cstaclo de ~Iimts Geracs,na
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i" secção do Monto Santo.-A' commissão ele
0 SR. 2° SECRETARIO lê e vae a imprimir
constituição e poderes.
para entrar na ordem dos trabalhos o seguinte
0 SR. ~o SECRETARIO Je e fiC(L SObre a mesa,
para ser discutida na proxima sessão, depois
PARECER N. J<IJ-1892
de impresso no Diario do CrJI'fJ•"es~o. o seguinte

PARECER

N.

140-1892

Redacç<io

O Congresso Nacional decreta:
Art. !.' E' permittida a livre entrada no
territorio da Republica tt immigrantes de mt·
cionalidade chi neza e japoneza, comtanto que
não sendo indigentes, mendigos, piratas, neoi
suj~itos ti. acção criminal em seus paizes,sejam
validos e aptos para trabalho de qualquer industria.
Art. 2. o O governo fica autorisado:
I . o A promover a execução do tratado ceie·
brado com a China em 5 de setembro de 1880 ;
2.• A celebrar tratado de commercio paz e
amisade com o Japão ;
'
3." A estabelecer agentes diplomaticos e
consulares nesses paizes, afim de manter com
elles boas relações e especialmente encarregados esses ou outros agentes de fiscalisar de
modo efilcaz a evitar abusos, a immi"rdrão
que desses paizes se dirigir ao Brazil. "' '
Art. 3.' Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das commissões, 13 de agosto de 1802.
-Americo Lobo.-Tavares Bastos.- ]i[anoet
Bm·ata.

ORDEM DO DIA

I
'

Entram successivamente em 2" discussão,
a qual encerra-se sem debate, os arts. i" e 2'
do projecto do Senaelo, n. 23, concedendo amnistia aos revoltosos que tomaram parte nos
movimentos revolucionarias de Matto Grosso,
de ,janeiro a junho deste anno, com o parecer
das commissões reunidas de justiça, ele legislação e de constituição, diplomaciu. e poderes,
A vota~ão fica adiada por falta de numero
legal.
O Sr. Presidente diz que na ordem
do dia figuram trabalhos de commissües, e
que na forma do regimento dariL a palavra a
qualquer Sr. senador que a queira,para apresentar projectos, indicações ou requerimentos.
Ninguem pedindo a palavra,o Sr. presidente
convida os Srs. senadores tt se occup11rem com
os trabalho~ de su11s commissues.

· A; ~omm\s~ão ele fi~nças examinou a pro-

posiçao n. 3<:>, ele 189:., da Camam dos Depu-·
tados, orçamlo a despeza do Ministerio das•
Relações Exteriores para o exercicio de 1893.
O·governo, no relataria do respectivo ministerio, or~ou a tlespeza em 1.658:725$ e a
Camam dos Deputados votou o credito de
1.637:300.~. menos 21:425$000.
A c~mmissão de finanças pensa, entretanto,
que ainda se po,lem fazer outras reducções e
a~s!m ~ de parecer que a relerida propo.
s1çao seJa approvada com as seguintes
E mandas

Ao n. 2 do art. 1o :
Em vez de 1.053:300$, diga-se-909:000$000.
Ao n. 4 do mesmo u.rtigo :
Em vez de 100:000$, diga-se-90: 000$000.
Ao n. 5 do mesmo artigo :
. Em vez de 0.:000$ para despezaa de publictdade em PaJ•ts,ô:OOO$ em Londres, diga-se3:000$ para despezas de publicidade em Paris
e 3:000$ em Londres.
O mais como estiL, altemndo-se a verba
para 40:000.~000.
Ao art. 2°:
Em vez de 24:000$ para os ministros de 1"
classe, 20:000$ para os de 2" classe e 15:000$:
para os de 3·• clu.sse, diga-se-20:000$ para os
de i" classe, 18:000$ paru. os de 211 classe e
Iô: 000$ pam os de 3• classe.
Sala itas commiss1íes,I5 de agosto de 1892.-

~

'. i

'I•,,

'

Domingos Vicente .-Saldanha "lfarinho.-Joaquim liltel'linho .-Rami1·o Ba1•cctlos.-Ubaldino
do Amm·al.-J. L. Coelho e Campos.

. O SR. PRESIDENTE designa para tt ordem do
dia de Iô :
Discussiio unica da redacção do projecto do
Senado, n. 10, ele 189-~,sobre immigração chi·
neza;
Votação em 2" discussão do projecto do Senado, n. 23, de 1892, concedendo amnistia
aos revoltosos que tomaram parte nos movi·
mentos revolucionarias de Matto Grosso, de
janeiro a junho deste nnno ;
Trabalhos de commissües.
Levanttt-se a sessi'ío iL I hora da tarde.
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