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Na sessão do dia 17 de julho do 1893, depois da. leltul'Cl. do oxpedienta G ele diversos
pa.receres. passíl.- se a ordem do dla.
Continua em 3a discussão, C:lm as emendas approvadas em 23 e com as offerecídas
nesta, o pl'ojecto do SenaJo n. 49, de 1892, mal'ci:lndo prazo aoS goverlladoras pa.ra o
preenchimento de vagas ao Congresso Nacional.
Depois de .orar o Sr. Americo Lobo, encerra-se a discussão.
Depois de/algumas explicD,ções d<> Sr. Presidente, é approvado o SUbstitutivo das comrni;;:sôBs, !lc~l1llflo projudicados o projccto primitivo o as emmdas.
O _~LI[)slitutivo vao ser enviado à Camara um; Deputil!los.
C'outi(]úa em 2a disen~são, com as emendas oU'erecidas, a proposição da Camara dos
~(Jputados, n. 98, de 1892, r6orgallisaudo os serviços da. Repartiç5.o dos Correios.
,
São lidas diversas erneud:ls.
QJcupam em se!Zuida a tribuna os Srs. Manoel Victorino, U. do Amt\ral, Gil Gonlart e

Amaro Cltvalcanti'. ~

A discussão fica adiada pela hora.

Levanta-se a sessã.o.

No dia 18, (lepois da leihll'J, do expediente, o Sr. Gil Goulart explica um rtparto

QIW

deu

na sessão anterior, quanuo orava o Sr. U. do Amaral, sobre a ral'ormn ua ltepadição dos
Corrr-ios.
.
Em sep:uida, passa-se á. ordem do dht.
Continua em 2' discussão, CI\m as emendas offel'ecidas, a proposk5.o tia Camnra tios
Deputados, n. 98, de 1892, l'eorganisando os serviços da, Repartição dos Correios.
O Sr. João BarballlO e[]via a Mesa uma emend<L,
E' lída., apoiadl:t e post<'L conjunctamente em discussão.
Depois de orar o Sr. Americo Lobo, encerra-se a discussão.
BIltmill em discussão as tabellas que acompa.nham a proposição da Camata dos
Deputauos, em confl'ollto com as quo I)companham o substitutivo do Sr. Amrtro Cavalcanti e
outros, com as emendas que lhe foram respcctivameute oft'el'ecidas.
O Sr. Amaro Cavalcanti sustenta o substitutivo da commissi'io e olfereoe á consideração do Sonado uma tabelIa.
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Encerra-se a discussão.
Elllrnm successivamente em 2a discussão, encerrando-50 esta sem debate. ,os arts. 2° e ,~/1
do substitutivo do Sr. Amal'O Cavalcanti e outros, e o additl1vo a este oiferecldo pelo Sr. Gil
Goulart.
\
E' anIlunciada fi, votn,ção da proposição com flS emendas.
.
COll~111tado, o Senado concede a preferencia pedida pelo \Sr. Amaro CavalcantI para a
votação do sulJstitutivo que com outros olrereccu.
1
Procede-se á vatnção do substitutivo.
_ ~
E' appl'ovado o art. lo, salvo as emendas do Sr. João BarI'Jalho tt base 5", lettm F, e aS
dos Srs. Amel'ico Lobo e outros da base 79.,
'
. . '.
São snccossivameute l'ejeitad<ts "s emendas.
São s:lccessivamente approvados os arts. 2Q e 30 do SUbs,tltutrvo e o adchÍlvo fi, este
ofl'crocido pelo Sr. Gil Gonlal't.
E' annunciada a votação das tabellas que acompanham o :mbst'itutivo, com aS emendas
rjue lhe foram offerecidas.
_
O Sr. JOão Neiva (pela ordem) requer preferúncia. para. a y(..ltfl(Jao das tabeUas que
vieram com a pJ'oposição da. Camara.
Consultado) o Senado não concede a preferenein,.
.
. .
Votam-se e s[o rejeitadas as tabellas que acompanham o substitU. 1;IVO, ficando preJ Udl~
cadas as emendas quo lhe foram otrerecidas. ~
. _
Votam-se e são igualmente rejeitadas as tabellfls quo aeompanlta m?, p~oposlçao da
Camara dos Deplltauos. ficando prejucliclulas as emendas que lhes foram l )Oel'eClcla.S.
_ E' a proposíçã.o, assim emendada, adoptacIa. parll. pas:lar á 3a discussão':
.
Contint'ta em 2a disCllssão, com o substitutivo que lhe foi oO:erecido, o fl, r~. l° tIo prqJecto
do Senado, u. 12, do IS93, regu laudo o en8'ajtlmenta lia tra.balhaclares asia:· tlCOS:
_
.
Depois de orarem os 81'S. Elyseu Mal'tlll~ a Lniz Delfino, fica adiada. a dlscussao peld,
hora.
g' lido o parecer 11, 119 de 1893, (Vide pago 19.)
Lovallt:\~so fi. sessão.

No dia 19, depois df1..leitura do parecer n. 120 de IS93 (vido pago 20), o Sr. Luiz
Delfino reclama contra fi. inOdelidade do extracto do seu discurso prollunciado na sessão
antoriOJ' e publicado no Diario do Congresso.
Em seguida. pas~a-~e á ordem do dia.
Entra em discu~sU:o unica" e R sem debate appl'ovada., a, redacção do projecto do Senado,
n. 4.0, tle 1892, marcando prazo aos governadores para o preenchimento de vagas no Congl'CS50 Nacional.
Continúa om 2l\ discussão, com o substitutivo que lho foi o:ffe1'8cido, o art. 1° do projecto
do Senado, ll. 12, de 18U:-1. regulando o engajameuto de trabalhadores asiaticos.
Depoi.): de orar o SI'. Aristides Lobo) o Sr. Manoel Victorino apresenta um requeriment!), que é appl'ov<:ldo. (Vide pílg. 24.)
A discussão TIca adiada.
Segue-se em 280 discussão, com o parecer da commissão de finanças, e e sem debate
rejeit'ldn e vai ser devolvida á Camara dos Deputados. a proposição da mesma Camara, n. 23,
de ISm, autorisando a dosapropriaçao do predio em que funcciona a secretaria do Ministel'io
das Relações Bxteriores.
Segue-se em !li:lcn~são unica e é Sem debate approvado o parecer da commissão de finanÇllS, ll. 116, de 1803. soure o requerimento dos forne-:edol'es das calúnias do valle do rio
Iguass1'l, no Estado do Par·anit..
.
·Segue-;o. em 28, disCllS'ião, o pl'qjecto do Senado, n. 29, de IS93, autol'isando o governo
a concoltel' isenção de direitos de impol'taçU:o para as nmclliuas e ace8:l:,;orios importmlos para
a fabrica. e estabelecimento metallurgico que for montada em Curytiba, paI' Julio Eduardo
Gineste.
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Depois de orarem os 8rs. Gil Goulart, Amaro Cavalcanti, Gil Goulal't e Rodrigues
Alves, encerra·se fi discussão.
Vota-se, em escI'lltinio secreto, ú Ó o lll'ojecto rejeitado por 24 votos contra. lO,

Levanta-se a sessão.

No dia 20, depois da leitura dos pareceres IlS. 121, 122, 123, 124 o 125 (vide pag", 27 e
28), lJassa·se a ol'dem (lo dia.
Continüa em 24 discussão, com as emendas offm>od(las e o IlOVQ pn.recer da commissão
de ohras puhJica~, <.t pl'oposiçi'io rlaCamm'<t dos Deputados. n. 101, de 1892, autorisando o governo a contractar com F. 0011c}(8r, 011 com fi. eompanhin, por elle orgnoisarla,. ,t éoncossão
de uma linha fel'l'e,t qlle, p,U'tindo d<t Ca.lJiLd FodBl'i.ü, vá ent['onc:1l'-se em Entre-Rios com
a Estrada de Fel'l'o Central do Brazil o passando pOi' Petl'opolis.
O Sr. C. Ottoni requer o adi~meQto da discussito.
Depois de orar o 81'. Braz Carneira, é approvado o requerimen to.
Fica. adiada a discussão da proposição.
Levanta-se a sesilão.

No dia 21, depois da. leitura. elos pareceres ns. 126, 127, 128 e 129 (vide pags. 32 e 33),
o SI'. Presidente nomein, o Sr'. 1\'fnno~l Yictorino parrt substituir- int~dn11.m8nte, Da commissã.o
de constitnição e po,leres, o Sr. Q. BOCa,yllVft, qU3 communicon it Mesa a.char-se, por motivo

justo. impodido rlo comparecl~r ~s sessões.
O Sr. Ruy Barbosa ,iustUlca e mancl<.L á Mesa um requ8t'Ílllenta. (VicIe pflg. 35.)
E' lido, apoiado e posto em diseussão.
Oram os Srs. Aristides Louo, Ruy Bat'bosa e ArnflJ>O Cavalcanti que oft"eroco um requerimento substitativo.
Encerra-se a discussão,
Depois de algumas observações do Sr. Presidente, o Sr. Ruy Ba,rb,)sa requer e o SenatIa
approva votação nominal pam sou l'equ,)rimento.
O Sr. Amaro Cavalcanti (pel~ ()nlem) requer preferencia. ua votação para seL1 substitutivo.
O Sr. Ruy B3rllOsa (pela ordem) requer a votação nominal do sulBlitutivo, si fOl' appro·
varJa a pr'C'ferencia requerida.
Snhmettidas a votos successivamcnte, são approvild,-ts a preferencin. (lo substitutivo e n,
votação nominal deste.
Procede-~e á votação Ilominul e é <tpprovado o substitutivo por 24 votos contrl1. 17.
Depois dS::ita voti1ção, suscita-se utnlt quesHío de ordem, na qual tomam parte 03 8r3.
Ruy Bar1Jo~a, Pl'esidente. Aristitles Lobo, Presidente, Ama.ro Cavu,lc~tUti, Ruy Ba.rbosa G
Presidente.
Passa-se n ordem do dia.
Entra em 2" discus:,ão, com riS emenrlas ofl'Grecirlas no parecol' rIa commissi'io de tinanç,as,
a proposiçrt.o da CaLl1ara dos Deputaclos, ll, 13, do 18Y3, fixando as despozas do Ministel'io das
Relações ~xtel'iores para, o exercicio de 18Q4.
Oram o~ ~·r~. Amaro C;~valc<tIlli, Rodrigues Alves e t\'Ia,uoel Victorino.
Encerra-se ,L discussão.
São approvadas a proposição e as emendas.
Entmm successivamente em 2" discussão, a qual encerra-so sem dehate, os arts. l° a 4°
da proposição da, Camara dos Deputados, n. 7:1 1 do 1893, sobre emissão iUegal de obrigações
ao portador 8 sua repressã.o, com o substitutivo offerecitlo pela commissi1o da finanças.
Procelle-se â votação.
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E' rejeitado o arL 10 da. proposição, ficando prejudicados os outros.
São sllccessivamente approvados os arts. l° a 7° do substitutivo.
E' o substitutivo adaptado e pass..'l. á 3& discussão.
O Sr. Presirlents, depois de haver dcclal'rtdo esgotada. fi. ordAm do dia, convoca. os Srs.
senadores para uma sessão secreta amflnhã, ao meio.dia, a.íim de ser disclltida e "atada a.
nomeação de um dos membros do corpo diploma.tico.
Não hav6udo a Imprensa Nacional auviado ao Senado pareceres, que foram pura aUi
mandados para impressão; não tendo sido, portanto, eft'ectuada a distribuição delles, nenhum assumpto ha fi. arrerecer para ordem do dia da sessão publica.
Levanta..se a sessão.

No dia 22, depois da leitura da. aeta, o -Sr. Francisco Machado í •.lZ uma declaração de
voto.
E' approvada. a neta.
E' lido o expadientc e o pal'eCBl' n. 30, de 1893. (Vide pago 42.)
Levanta-se fi sessão.

No dia 24, depois da leitura dos pareceres ns. 131, 132. 0133 d. 1893 (vide pago 43),
o Sr. Theodol'eto Souto faz uma declaração.
Passa-se i1 ordem do dia.
Entra em discussão unica o parecer n. 126 de lS93, da commissão de constituição, podar~s e diplomaoia, opinando pela concessão da licenoa pedida paio Sr. senador U. do
Amaral.
Ora o Sr. [!. do Amaral.
O Sr. Presidente declara prejndicado o parecer.
Entram suceessivamente em 2a discllssão, ellcerrondoase esta sem debate, os arts, }O a
5° da proposição da Camara dos Doputados, n. 24, de 1893, com a emenda da commissão de
mariLlha e guerra" supprimimlo o al't. 5°.
Procede-se a votação.
São apPl'ovados os arts. l° a 4° da proposição.
E' approvada a emenrla supprimindo o art. 5°.
E' a proposição. assim ementlada, adaptada para. passar á. 3a discussão.
O Sr. Antonio Baena (pela m'dem) requer dispens:;t de intersticio para fi 3D discussão da
propo.~ição.

Consultado, o SeDfldo concede u. díspema pedida.
Segue-se em 3a discussão a proposiçã.o da. Camara. dos Deputados, n. 2'3, de 1893, fixando
as despezas do Miuisterio dlls Relnções Exteriores pam o exercicio de 18\)4.
O Sr. Gonvms<1ro justifica e manda fi Mesa. uma emenda.
.
O Sr. Presidente da uma. explicação sobre a emenda apresentada.
Em seguida occupn a tribuna. o Sr. Joakim Catunda.
E' lida uma emenda.
Oram ainda os Srs. Q. Bocayuva fi Aristides Lobo.
Encerra-se fi, discussão, tlc..'\ndo a. votação adiada pela hora.
Levanta~se

a sessão.
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No dia 25, depois d. leitura dos p"eceres M. 134, 135 e 136 (vide pago 67), o Sr. Antonio R'leoa envia á Mesa. um exemphw da. gazeta Caridade, do Estado do Pará.
O Stl , Joã.n Barbalho offeL'6oe ao Senado uma representação do corpo dooente do curso
aonexa d" Faculdade do Recife.
Passn.se á o1'41r-1TI do dia.
Eutra em discussão unioa a redacção do projecto do Senado. 11. 15, da 1893, marca.ndo os
casos e modo da revisão dos processos Cindos de crimes militaras.
Cr,-, o Sr. Americo Lobo.
O Sr. Presidellte di\. algumas explicações ao orador.
O Sl'. João Neiva declara estar de accordo ('.om a opinião da Sr. PreSidente.
O Sr. Americo Lobo envia à Mesa uma. proposta.
E' lida 8 posta em discussão.
O Sr. Prosidente lê ao Senado as disposições regimentaes relativas ao assumpto.
Oram ainda os Sra. João Neiv<1 e Amel'ico Lobo.
Encerra-se a discussão.
B1 l'ejeitada a proposta.
E' approvada a redacção.
Procede-se, com o seguinte resultado, a votação, em 30. discussão, da proposição da Cu..
mara dos Deputados, n. 13, de 18U3, fixando a despeza do Ministerio das Relações ExteIlioras pura o axercicio de ISfJ4.
São npprovaàas as emendas da commissão de flnunça!S, que já o haviam sido em 2:.1 dis...

cussã,o.

E' approvada a emenda do Sr. João Neiva, oft'erecida em 33. disoussão.
E' lida uma omonda do Sr. P'Lranhos.
O Sr. Presidente dá uma explicação sobre a ementla.
Oram oS Srs. Almeida Barreto e João Neiva quo offereoe emendas.
São lidas, approvadas c postas conjunctamente em discussão.
Ora. o Sr. Rosa Junior.
Enaerra·se u. disoussão.
Procede-se á votação, com o seguinte resultado:
E' approvada a emenda da oommissão de marinho. e guerra, que jâ o havia sido em
segunda discussão.
E' rejeitada a emenda do Sr. João Neiva, modificativa do § 30 do al't. l°, fioaqdo prejudicada a suppressiva do art. 4°.
R' a proposição, assim emendada I approvada em 3<1. discussão, a, sendo adoptada, vai
ser dovoi vida á Camara dos Deputados, indo antes á commiss[o de l'edacção para redigir a
emenda.
Segne-so em 3~ discussão a proposição da Camara dos Deputados, n. 98, do 1892, reorganisando o serviço dn. Repartição dos Correios.
O Sr. Amf\.rO Cavalcanti apresenta um substitutivo.
O 81'. Manoel Vlctorlno oITel'ece diversas tabellas e pede o adiametlto da, discussão, até
que se,jnlU impl'l~SSaS no Diaâo do Cong/'esso as tahellas quo apresentou.
R' approv<1clo o requerimento do Sr. Manoal Vlctorino .
.Fica I\diacLt. a discussão ria proposiçã.o.
Segue-se em 2a rJiscussao, com os pareceres da commis'3ao de obras publicas e de
flnanQfls, a proposição da Camara dos Deputados, n. 111, ue 1892, decla.rando que continua
em vigor e extensiva <\ todas as estr».d'is de ferro da União a disposição do art. 80 das condições regulamentares da Esh'aàa de Ferro Central rlo 13mzil, com relação aos artigos
transportados pelas estradas de ferra que lhas foromconvargentes.
Ollam os 8ril. Gomensoro e João Noiva.
A discussão fica adinda pela hora.

Lovf\nta-se a sessão.
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No dia 26, depois da leitUl'it do parecor n. I:~7, de 1893, o Sr. Amaro caval<!anti l'ofere-se n. um urtiga vublicado no JOl'natclo BmJil, l'eh\tivo;1 8tH\, pessoa.
Contimilt em 2:1. discnssão, com os pareceres Ul1S eommissõ~s de ohras 'Publicas c de
finanças, ,\' 11l'Oposição da Camara. dos Deputados, D. 117, de 1892, declarando quo {~outiuüa.
em vigor, extensiva a todas

a~

estraflf1S de ferro dth Uniii.o, [\. disp01;ição do

t\l't.

80 (las con ..

dições regulamentares da Estrada de Ferro Centml tlo Brnzil, com relação aos artigos
transportados pelas estradas de forro que lhe forem convergentes.
Oram os 81'S. Roul'igues Alves, Monteiro do Barros, Amaro Cavalcanti, e Americo Lobo
que ot\'erece um requerimeuto de adiamento.
E' approvado o l'Bqucrimento.
Fica arliada. a discussão da lJroposição.
Sogue·::;o em 2u. discul'l:ião, com o -parecer das commissões de marinh:J. e guerra e de
finanças, e e sem debate approvada, em escl'lltiuio secreto, por 32 votos contra. 3, e, semla
adoptadn., passa, para, 3a. discussão, ,1. proposição da Ci1lTI<tl'fl, do~ Deputados, ll. 17, lle 189:-l,
declarando que a l'et'Ol'lll<L cOllcerHd<.t ao c<1,pitfio n,ggmgarlu ft arma, de íllfct.ntaria Antollio
Galdino Tl'avnssos Alvos, de confonnirlftdeco!ll o '~l·t. '1°:l0 decreto n. 103 A, tIe 30 de janeiro de 18901 deve ser cOllsLleratl<t no pO:-lto úe mJ.jOL'l com o respectivo soldo e a gratifica,~
ção do tenente·coronel.
Seguo·se em 2:1 discussão, CJI1l o parecer das COLl1L1liSSêíJS de m,~rinha e guel'r,1. e de
finanças, pl'upomlo o adiamento do (lob1\.te do assumplo, até que lhe:) sejam presentes melhores esctareCill1elltos, fi, proposiçao da m"lSU1n. C!1.Ul1tl'a, ll.22, de 1893, (I.utoris~\nuo o
Poder Bxecutivo aconcerlel' a, D. JOltmm Ocla.vi:t da RochR" viuva do Antonio José da Rocha,
1() tenento hOllOl'i.\l'io da armrtdn. o lente rIa g::)coLl. do M::tl'inha, e irmã: unica do capitão de
fragabt Jolto Carlos do 80U7.it ,jacqutls, o montepio doixado por este s[}u irmão.
Ninguom pedindo a palavL'a, ellcerra~Sl~ <~ discussão,
Vota-so, e é approvadtt tt conclusão do parecer da~ commissões 1 ticanuo adiadn fi, discussã.o da proposição.
Segue-8B em 2" discnsi;ão, com o p<l,rocor díLS f!ommissões de justiça. e legislação ~ de finançn,s, e é sem (lolm,tc approvada, o, sel1,lo arJ\Jpt;:ula, pas:;fI. par,b ,t 3'" ÜiSCllSi:ião, a proposição
da C,-tmar,~ ,los Deputados, n. 18, do 189:~, autorhliUJr!o o Poder Executivo ri.. conceder a. JOJé
Alves rle Cn.l'va.lho, chofe do ~ccçã.o da. contabHillaue (b CiltM de COl'recçãü da. Capital Federal, um anuo de licenç:.t som vOllcimento.::l, pa.ra tl',ttar de ::ma saudc.
Levanta-se a sesstto..

No dia 27, depois da leitura dos pareceres DS. 13S, 139, 140, 141 e 14.2, de 1893 (vide
pags. 97 e 98), passf\~":\o á ordem do. üia.
Continita em 3~ discussão. com aS emendas approvadas em 2<l. e as offel'ecidas ne~:;ta,

a proposição rIa Camara aos Deput!.l.Clüs, n. 98, de 1893, l'oorganisaudo o. sorviço tIo Correio
Federal.
Oram os SI'S. Americo Lobo, Manool Victvrino, Rodrigues Alves o Amaro Cavalcanti.
Slío lidas div81'sas omendas.

O Sr. Doming-03 Vicente offerece um fllqnórhnêIlto de adiamento, que é approvado.
COIl1 as emondas oO'el'ocida.~, a pl'oposição dn. Camal'a dos Depu~
tados, n. 101, de 1892, autoris,Lndo [) governo a contt'i\Ctar com [i'. Doucker, ou com a C0ll1
panhia. vor elte orgalJisada, a concessão ue uma. linha. forrea, que, pa.rtindo da Capita.l Federal, V'l, Alltrollcar-se em Entre-R,ios com é\ Estrada de Ferro Contml do Bl'a,zil e passahuo
Segue·se em 2& discu::ls[o,

4

"por Petropolis.
Depois de orar o Sr. C. Ottoni, a díscussffo fica adiada pela lwra.
Levanta·se a sessão,
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No dirl. 28, flepois fb 18itnra (los pa.receres ns. 143 e 144 (vide pag. 116), o 81'. Americo
a l\fesa uma rcprc.:icntllçào. (Vifle pago ] 17.)
O Sr. Antonio Bueua offet'ece um pl'ojecto d0 lei. (Vide pag. 118.)
Passa-se á ol'Llem uo dia.
Entram successlvnmBute om discnssKo untcu. e sito sem ([chate approvadas as l'cdacções
das eH1eullns do Senndo as pl'oposições n. 1:-3, de 1893, fixando a dcspoza do l\linistGrio das
l{€I1açõ~s Exteriores p,H'ít o exercicio de ] 894, e D. 24, de 1893, fixando as forças de terra
pal'a o exercicio de 1894.
.
. Segnern-se em discussão llllica, a qual encerra-se sem debate, as emendas do Sanarlo a
pl'oposiçã.o rb Cama.ra do~ Deputados, n. 5, de 18U.3, estabelecendo ri. divíSfLO dos dish'iclos
eleitol'il,(~s (l que foram rejeitadas pOl' '),flllo11a. Camara.
Po~tas a votos, são as emenrl.1S rejoitada..:;, visto não terem oh tido os dous terços dos votos
pl'csentes.
A propo:;içKo vai à commis",ão lle rec1a.cçfío para, l'edig'il~a, ue accol'do com o vencido.
Coutim'(l), em 2a discussão, cot11 as e1ll8n!.ffl,:,\ olfiweciLlas, a proposiçao tIa Camara elos Depu..
tmlos, n. 100, de IS9Z 1 autori:::l'l.udo o governo fi. contl'actar com F. Doncker, ou com 1.\ com~
panhia por 8118 orgnnisada., a conc8,,>sã.o de uma linhn. fenea que, partinuo ela Capit,d FerleI'al, V<1 entroncar-se om Entro-Rios com ,L Estrada de Ferro Central do Hl'azil e passando
por Petropolis.
Oram os 81'S. C. Ottoni e Braz Carneiro,
Enceel'a-se a di:scl1ssão.
Lobo eDVtlt

E' appl'ov:vJa

fi.

pt'oposiç5.o.

Seg;ue~sú

em 2~ dis,í'.ll:Bi'\,o) com o lJ3,reeee d:l commissão dA finança.s, e 0 som clebate approvaria, em oscl'utinio SGC1'eto, por 2:) votos cOlltr<\, 9, e $enrlo arIO[ltéub.. passa, á :~a discussiio,
a rroposição d,~ Call1arados Deput;tdo~, n. 14, de ISg3, elevando it rluantia de 300$ mensa6S
a pensão coucedida por decreto do Governo Provisol'io a lJ. Idm'ic1. Gel't1'ulles da Ivlotti1 Vieh'<t
d,t SilVil, (\'iscondessa de Vieil'rt, ua, Silva), vinvll. do estn,disLt Viscouue Vieil'a, da, Silva, repartidamente com Sua filha D. Helena Vieipil da Silva.
Segue-sB em 2'1 cliscnssã.o, com (J parecot' rias com missões de marinha e gnerra e de finanças, e ó tamlJcm se:n dBhn.te aP'Pl'Llvada, em csct'utinio sp,ct'eto\ pOl' 20 votos contJ'rt 13\ o
sondo adolJla,rla. pUS!:i;) a 3a tliscnssão, é1.. Pl'opo.:>íc,~ão d<L Cam,u'a d03 Deputn.rlos, D. 16, üe 1~93,
concedenuo 11. D. TllOl'ez,1. Flo\'8ntína de C'Lnhdic.,~, íl'mã. elo capitií.o do fl'í1.gat'L fi'l'anC1SCO
F1<tvia.no de Cant,dice, morto llO naufrilgio rlo encouraç,\t}o Solimoes, uma pensão mensal
eCJuivalenh~ ao meio solel0 rlaqnella. patenü\ segundo fi. tnbelltl actuaL
Segue-se em 2<1. cliscllSS5.o, com u parecer da commis.-;ã.o de finanças, e e sem dobate appI'OVad,-L, e sendo arloptn.da passêL á 3a discussão, a proposição da C:Hll ara dos Deputados,
n. 2\.l, ue 1893, isentando de direito..; ltcluaneiI'os cinco altare3, pertenças o imagens, destinados
á matriz da fl'eguezia da Lê"Lgôn, ua Capital Federal.
Entram sllcces.'iiv;Ul1eute em 2& diSL:uS'ião, fi. qnat encerra-se sem debate, os arts. l° e 2°
rio pl'ojccto rio Scntl(lo, ll. 30, de 189,3, !1etsl'rninaollo quo n govel'llo provi1lelleillrA no sentido
de ser mflUIOl',líÍJ, Il.}'efol'nm do 1') tenente Ih at'madi"\. C,ullilto de LolUs 11 Silvn l ad lieionando...
80 no tempo ele ser~Tiço que cOllb,vit, (jUiLmlo foi reformauo, os precitados posterÍormente na
guerra do Pa.ragnay, capLtania do porto e qUf),rt~l-gellel'(11 da marinha.
A votação ficct adiada por falta. de llumero.
Levanbrse a sessão.

No dia 2D, depois di\ 18itura rios pfll'flceros 11S, 145,146, 147, 148 e 149 (virIa pags. ]32. a
13:1), o Sr. A1LUei(h Barreto OCcupél~se de um dect'eto publicfltlo no Dia/'io Ofticial sobre o
Supremo Tribuual Militélr.
Os S:'8. AUlftl'Q Cavfllc:l,nti B PL'esidsnte respondem [1,0 discurso do Sr. Almeida Bu.rreto.
Passn.-so á ordem elo dia.
.
Procede-se á votação dl1s matOl'i,u, const:llltes da ordem <lo dia. (Vide pago 137.)
B' lido o pal'ecern. 150. (Vide pago 138.)
Leva.nta-se a sessão.

SE:>iAlJO VOIo. lU.
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No dia 31 1 depois da leitura. dos pa,reCtwes ns. 151 e 152 (vida pags, 143 e 1<14), passa-so
á ordam do dia.
Proccde·se ú votação elas nnterifls nonstantes ria. ordem rio dia.
Segue-se em ;ja. discussão o projecto do Senado, n. 31, dl3 1803, fiutorisando o governo fi
conceder licença por um anno, s~m vencimentos, a. M\J1o:~l Marques Perdigão, vOlIOl' da Cuso.
de Correcção da Capital FedOl'í11, pnril.. tratm' de su'\ saurle onde lhe convier.
Vem a Mosa, ó lida, apoiada o posta cODjunctameuto om discus!:;ão uma, amsucta.
E' approvndo o projecto. Segue-se 0111 3a discussão a proposição n. 25 de ]893.
Ora o Sr. Gil Goulnrt.
Enccl'm-so a discussüo.
E' approvada a proposição.

Levunta-se a sessão.

No dia 1 de agosto de 1803. dcpoigfla. leitura dos prtreceres us, H')3 e 154 (vide pago 148),
vai a imprimir pal'fL entrar na ordem d0S trEt.balhos o projecto u. 34, ofl'erecido pelo Sr. João
Barbalho e outl'OS. (Vide pago 148.)
O Sr. Americo Lobo fa.z um reqllEll'imento 1 qlle Ó appt'ovn..do.
O Sl~. Generoso MarqUEIS envia0. Mes:l, uma, inrlictl.ç1ío. (Vide pu&,. 152.)
Occupam ainda n tribuna osSr3. Elyscu M,Ll'tins eU. uo Am~~ral.
Passa-se á ordem do dia.
Votação uo p('ojecto n. 5 de 1803.
VotDção uas mn.tcl'iasconstautes da ordem do dia.
Levanta-se a sessão.

Na sossfto do dia 2, depois da leUura do9 pareceres ns. 155, lF)(), 151, 158 (} 159, de 18fJ3
(vida P~)gs. 156 a 160), o Sr. Virgílio Ditmasio apr:JBl:mtl~ uma indicllQão. (Vide pag, 161.)
O Sr. E,jteves Junior trata do negocias relati ,{OS ao ~~tau.o de Santa. CathaT'ina.
Segue-se a ordem do dia.
Nõ'o havendo numero para del1ber<w,' continua. adiad[1, a votação por que devia. começar
a. ordem un dia •.
Segue-se em 2& discussão, com o parecet' da commlss1to de jllStlÇfL (l legislação, o art. lo
da. proposição da Cam'lra do~ Deputado!::, n. 35, de 1803, regulando a apuPaçii.o da eleição
do Pr%idente e Vice-PI'esidente d,~ Rep(lIJ!ica.

Oram

OH

Srs. Coelho e Ca.mpos, Amaro C,LvalMnti o Manoel Victoriuo.

E' lida uma, omenrh ao art. 2° da proposição.

O Sr Amõrico Loho apresentn. Umit emenda. ilO al't. 5° da proposição,
Encerra-se a. discussão.
A votação fica. (tllia!la, pOl' falta de numero legal.
.
E' lido um alUeia do Ministerio da Justiça. fi Negocios InteriOl'Os, l'omettendo uma. M-eu...
sagem do Sr. Vico-Presillente da Repuhlica. (Vide ptlg. um.)
o Sr. Presidente - Em vista.. da natura7.a da mataria. de que trata. a Mens::l.gem, elln.
não irára qnem foz a roquisiçiio, nn fórma do estylo, mas às commissões de legislação e
justiça. e de constituição, poderes e diplomacia, p,m.t illtorporem o seu parecer.
Levanta-se a sessão.
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Na sessão do dia. 3, depois da lcitUl'a UO €lxpediente, continua a. discussão da. indicação
Dama~iol para que a ~~es,l" do Senado, dirigindo-se pessoalmente ao Sr" Vice...
Presirlente LIa RopuhhcU, lhe cOUlUlumque 08 telc~ra1l1mas alarmaotos que tem recebulo de
Sauta Catlmrina, e lhe dedare qUH o Senado esta pt'ompto a coltabQrar leal c :letivamente

do Sf. Virgilio

com S. Ex., aJlm de que seja man1ida,

rcspeitl~dl~,

delcudida ou restaurada, om sua,. pleni..

tude constitucional, a autonomia dos Estados.
Oram os 81'S. Virgilio Da.IlHlSio, AriBtides Lubo, Generoso Marqu63 e Manoel Vi ..
cLarino.

A discussão fica adiada pela hora.
Segue·se a ordem do dia.

Entra em disCllssão unjca, e é sem debate approvada, a redacção do projecto do Senado,
n. 31, do 1893, Hutorisando o governo a concouer um anno de licença a Manoel Marques
Perdigão, vedor lia Casa de Correcção ela. Capital Federal, para tratar de sua saude onde
lhe convier.
Annunciada a votação secretft, em 31!. discussão, da proposiçã.o da Camara dos DoElputados,
n. 21, de 1893, revertendo a D. Herundina Maria Ferreira Cavalcanti. filha do major do
exercito Pedl'o Affonso Ferreira, o meio solelo e pensão que pOI'cebil.~ sua mãe, 0, corrido o
escrutinio, é a re((wida, proposição apPl'ovadaJJol' 25 votos coutra 10 e, sendo adoptada, vai
ser envillda, á sancção do Sr. VlCe-Presidente a Republica.
E' annullcimhL a votação, em 2110 discussã.o, Uel. proposição da Gamara dos Deputados,
n. 35, de lSg3. regulando a apurctção da eleição do Presidente e Vice-Pl'esidente da Re ..
pUbliCl'.
Submettido a votos, é approvado o art. l° da proposição .
. E' approvado o Ul't. 21), tialvo a emeuda udditiva do Sr. Coelho e Campos, a qual d
tambem apPl'ovada.
São succ0ssivamonte approvados os arts. 3° e 4''1,
O Sr. Amaro Cavlücullti (pela ordem) requer que a votação do art. 51) geja nominal.
O Sr. Coelho e Campos (pela ora,,,,) requer quo a votação do referido art. 5' seja por
paragraphos.
O S1'. Amerlno LoiJo (pela arde,n) requor a retirada da sua emenda substitutiva do
mencionado art. 5°.
SulJmettidos ft votos. ::1110 successivamento approvados o~ requerimentos dos Srs. Amaro
Cavalcanti, Coelho o Campos e Americo Lobo.
Procede-se a votação nominal.
E' approvado o § lI) por ~O votos contra 6.
E' approvurlo o § 2° por 20 votos contra. 16.
E' appl'ovado o ftrt. Cio e ultimo da proposição.
E' ;;1. proposição, com u. emenda <~pprovnda, adaptada e passa a 31\ discus'Jão.
Entra om 2a disCll$são o projecto do Sen:lflo 1 n. 18, de 1893. elevando á categOl'Ía de
alfandega, a Mef:la de l'emtas gerar::; de Cal'aveIlas, no Estado du. Bahia.
Oram os Srs. Antonio Baena e Virgilio Damasio.
São lidas diversas emendas.
.
ErtcBrf,l-sfl a tliscussão.
S('gue-se,em 2:1. rli~cus:.;ão, fi. qUf\1 oncorra-se sem debate, o projecto do Sonado, n. 32, da
1893, concodenuo um anno do 1icellçi.~, com OI'denado, ao bacharel Augu~to Netto de Mendonça, juiz sul.Jstituto seccioonl, em SfLUltL CathlU'lun.
AllDunci:vla a votação, veriflca-se 1l,10 haveI' mais na casa numero pal'a delibemr, pelo
que se procelte á chanmda dos Srs. sena.dores quo compareceram á sessão (38) o deixam
flo respondor os ~rs. 'l'heodoreto Souto, José Bernardo, Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, Coelho o Campos, S~tldanh(t M;uinho, Americo Lobo , U. do Amaral e Raulfno
HOl'n (9).
Fica adiada a votação do projecto.
Segue-se em 2" discm,são, a qual enceI'ru·se sem debate, adiando-se a votação por falta
de nu~el'o legal, a proposição da (Jalllara uas Deput<:tdos, 11. 41, de 1893, autorisando o Poder
ExecutIvo [L contar, como de embarque, o tempo em que o capitão de fragata Pedro Nolasco
Pereira da Cnnha commandou a galeota Q~inze de Novembro.
Entram successivameute em 2~ discussão, encerrandu-se esta sem debate, e adiando-se
a votação, por falta de numero legal, os arts. lD a 21.1 da proposição da Camara dos Deputados,
D.. 125, de IS92, autorisalldo o governo a contar, para a jubilação de D. Maria Thomazia de
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Olivoirn. e Silva, professora juhilada da 2a cscoln. publica tia fregllezia do Engenho Velho, o
tempo em flue SOl'viu como adjunta c1<L escola da, fregnezia. do Slcramcnto, sentIo os vencimentoS de ac~cordo com a ta,bella que vigorava ,.10 tempo de sua jubilação.
Segue-se em 2,a discu~são, a qual encerra-se sem c1elJ8.tc, adianclo-so a votação por
faHa de numero lega.l, o pl'ojecto D. 40, rIe 1893, autorisando o Poder Executivo a molhol'ar
a reforma do capitão de fragata graduado Faustino Martins Bastos, uando~se-ll1e a eft'ooUvidade deste posto.
Segue-so, finalmente, em In discmssão, a qual 811cerm-se sem debate, adiando-se a votação por falta de numeJ'Q legal, o pl'ojccto do Senado, n. 34, de 1893, rlcclaT'allllo que os proprio8 naciouues, qlle por leis ao antigo l'egimen fora.m cntl'cgncs a Sflnta CnsrL di'\, Miscl'icordia
do Recife, com o encargo do recolhimento e educação de orphãos o desampa.rados, hem como
a colonia Isabel, no Esül,do de Pernambuco, continuarão a ter o destino a que estã.o ser...,
vindo.
Levanta-se a sessão.

No dia 4, depois da leitura do parecer n. 155, de ISg3, continü;t a discussão da indicação
do SI'. Vil'gilio Damasio pari.t que a Mesn. do Senado, dirigindo-sQ pessoalmente ao SI'. VicePresidente diJ., Repuulica. lhe comml1niqno os telegrammas alarmantes quo tem rccehirlo de
Santa CiJ.,thiJ.,l'ina, e 1l1e declare que o Senado esta pl'ompto a colla.lJorar leal o activaUlente
com 8. Ex., afim dG que seja mantiJa., rC3peitada, defendüla ou restauraua, em sua. plenitude
constitucional, a, autOlJomüt dos Estauos.
Ol'a o Sr. J. Cê~tullda"
A discussão ílca adiada pela hora.
Pnssa-se a ord.em do J.Üt.
Procede-se fi. votaçfio das materias cuja discussão ficou anteriormente encerrada.
ContiJJl'UL em :-la. disCllSSil:O, com as emendas oil'8recida::i nesta, as appl'ovttclas em 2<1 e com
o novo parecer da commt;s1,0 d8 linanças, a pl'oposi(}llo da Ci.tma.ra dus Deputatlo.3, 11, 98, de
1892, reorganisanclo o sOl'viço dos COl'reios da Republica.
Oram os Sl'i'i. Antonio B<.Lena" C. Ottoni e Manoel Victorino.
Encerra-se ~L discussão.
O SI'. Presidente declara que, na fórma do regimento, vai proceder-se á votação das
emendas.
O Sr. Amaro Cavalcnnti, obtendo <.1, palavra pela ordem, requer que, em vez de serem
votadas p<Lrcialrnente ,-LS emend,ls, se votem antes as conclusões do parect:ll' da com missão
de tluanças.
COlls'ultwlo, o Sena.-lo resolve affil'lllativamente.
Pl'ocede-se à votação.
R' appl'ovarla a 1a. cOllclnsão do parecer.
E' approva(h a elllenda do 81'. Amal'o Cavalcanti, substituindo a 2 a conclusão.
E', finalmente, appl'o\·(l{ht a 3a. conclusão do parecer.
A pr0posição fica ~obl'e a llH35,-L, afim de passa.rem, mL sessão seguinte, por nova discussão,
as emendas oIferecidas e [I ppl'ovadas em 3!1..
Seglle-se em 3[1. Jiscussão, com as emendas approvaclas em 2 a , a proposição da Camara
dos Deputados. n. 101, de 1802, autorisanclo o goverJlo í:t contl'actal' com F. Doncker, ou
com a compnnhia por ell(~ organisada, a concessão de uma linha, fel'rea que, plutindo lia
CapÍt<.tl Federal, vá entroncar-se em Entre-Rios com a Estrada. de Ferl'o Central clo Brazil e
passando paI' Petropolis.
Orit o SI'. João Neiva.
A discussão tica ,-Hliacla veta hora.
São lidos os pareceres ns. 160 e 161.

Levanta-se a sessão.
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No dÍ<:t 5, depois da leitura do pal'ecer fi. 162, o Sr. Virgilio Darnasio retira a indicação
que apresentou ha dias passados.
O Sr. S,tldanha Ma,rinho requer e o Senado approva pl'orogaçã.o da hora do expediento,

para tratar de materia urgente.

O Sr. S:llrlnnlu. .Marinho apresenta um projecto.
Ordem do dia.
Entram em nova discussftO e são som debate ap-prov<1das as ememlas approvadas. em 311. á
proposição da Cà.lllfU'i1 dos Deputados, Il. gS, de 1892, reorgallisando os serviços da Repartição dos Correios.
E' a proposição, assim emondada, adaptada e va.i ser devolvida áquella Cama!'.),) indo
antes á commissão de l'edacção, para redigir a emend<L.
Segue-se em discussão uDica, e é rejeitada por :~o votos contra 4 a emenda do Senarlo á
proposição lia Camara dos Deputados, ll. 119, de 1892, alltorisando o Poder Executivo a abrir
um credito para pagamento elas despBz<1s feitas paI' conta, dn, verba -Soccorros Puhlicosno exercido de 1891, com o tratamento de indigentes atacados (Le molestifl,s epidemicas no
Estado de Santa Gatharina, a quo a mesma GUInara. não deu o seu assentimento.
Estrl,lldo detlnitivamente approv,tda. & IJl'Oposição va,i ser enviada á s:l..r1cção do SI'. Vice~
Pl'csidente da Republica.
Continún em 3a discussã.o a proposição da Camara dos Deputados, n. 101, de 1892, autorisando o governo a contractar eolU F. Donclwr, ou com a companhi •. t por ella organisada.•
a concessão 11e nma linha ferrea que, partindo da Gapitn.l FeJeral, va entroncar·se em
Entre-Rios com a Estrada de Ferro Central do Brazil e passando por Petropolis.
Oram os Srs. Americo Loho c Joaquim MurtinllO.
A discussã.o lica. ltdiada pela hora.
E' lido o parecer 11. 163 de 1893.
Levanta-se a sessão.

No düt 7, depois da leitura. do expediente, l)D.ssa~sc a ordam do dia.
Entra em discussão uUica, a qual encerra-se sem debate, adiando-se 'a vota.ção por não
haver ainda numero parn. deliberar, a rcdacção da emenda do Senado, substitutiva da
proposição da Camara rios Deputados, n. 98, do 1892, reorgauisando os serviços da Repartição dos Correios.
Segue-se om 2[\ discussão. o projecto do Senado~ n. 35, ds 1893, concedendo amnistia aos
compromettiuos nos acontecimentos do Estado de Santa, Catha.rina..
Depois de algumas observações dos S1'S. Presidente e Saldanha Marinho, encerra-se a
discussão.
A votação fica adiada, pOi' fa!ta. do numoro leg'al.
Sogno~sc em di~cussão o orçamento da. MarinHa.
Ora o Sr. Almeida. ~arI'eto.
E' encerrada a discusBão.
Segue-se em 2'1 discussão, a qu&1 encerra-se sem dehate, o art. 20.
Vcriticaurlo-sp- a presença de numero para deliberar, procede-se á votaçã.o.
E' appl'ovado o art. I '\ salvo as emendas do Sr. Almoida Barreto ao § 2· e da commis~
são de finanças ao § 17.
São succe:isivamente approvadas as emendas.
E~ approvado o art. 20) da proposição.
E' a proposiçã.o~ assim emendada, adaptada e pf\ssa ft Ra discussão.
O Sr. Antonio Bacna (pela m·dem) rBq1l0r ctíspensa de intersticio para a 3u discussã.o da
proposição.
Consultado, o Senado concede a dispensa.
Procede-se tambem, com o seguinte rei! ultado, á votação das materias cuja. discussão
ficou autel'iounente encel'J'ada.
E' approvatla. a. redacção da emenda do Senado, substitutiva da PI'oposição da Garoara
dos Deputados, n. 98 de 1892, l'oorganisando os serviços da Repartição dos Correios.
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E' a.pprovado em 21. discussão, e sendo adoptndo passa à 3\ com dispensa. de intersticio t
visto tor sido considerado materia urgente, o projecto do Senaào, n. 35, de 1893, concedendo
amnistia aos compromettidos nos acontecimentos do Estado de Santa. Catharina.
Gontinúa. em 3a discussão, com as emendas a:pprovadas em 2a e com a otfel'ecirla nesta.
a. proposição da Caroara dos Deputados, D. 101, de 1892, illJtorisando o governo fi. contractal'
com li'. Doocker, 011 com a companhia. por elle organisada. a concessã.o de uma, linha
ferrem que. partindo da. Capital Federal~ vã. entrol1c---<.U'-se, em Entre-Rios com a Estrada
de f!~erl'O Central do Bl'J.ZH e passando por Petropolis.
O Sr. Americo Lobo retil'a um substitutivo, que apresentou á. proposição em discussão.
Oram oS Srs. C. Ottoni e Elyseu Martins.
A discussão fica. adíalla pela h.ora..
O Sr. Presidente annul1cia que amanhã, ao meio-dia, h:werá. sessão secreta, para o
'Senado tomar conhecimento da nomeação de um Ministro Plenipotenciario e Enviado
Extraordinal'io, a, si houver tempo, sessão publica.

Levanta-se a sessão.

No dta 8, depois da leitura dos pareceres ns. 166, ]67 e 168, o Sr, Gomensoro diz que.
tendo sido apreselltad ..\. ao Senado urm\. Mensagem do SI'. Viee~Presiflente da. ltepublica com
referencia á pL'i~ão do Sr. senador E. Vvandeukolk. e teurIo o Sr. Pl'e~idente rlaterminarlo
que a referida Mensagem fosse a[ 'cta as commissões de jltltiça e legislação e de coustitui ...
ção, o fa7.endo o or:vlo1' parte da. primeira daquellas com missões, (leve decln l'ar ao Senado
que acJla~se li~ajlo ao Sr. sena.dor E. \V,-\.odenkolk por laços estreitos do sangue e por isso
impos::;ibilitaJo de funccionar no parecer d,\ com missão de justiça e legislação, relativo a
fOl'mação de culpa e proceder daquelle íllllstl'e senador.
a Sr. Presidento norneia para subs~ituir o Sl', GomonsOl'o na commissão de justiça e
legislnção o Sr. Americo Lobo.
O Sr. Firmino da Silveira offerec~ ao Semt,lo um projecto (le lei. (VirIe pago 219.)
E' appI'ovado um l'oqucl'imeuto oITereeülo pelo Sr. Saluallha Ma.rinho. (Vide pa.g. 219.)
Passa-se A ordem no diA.-.
.
Entra em 311 dlscussiío o projocto do Senado, n. 35, de 1893, concedondo amnistia nos
compromettirlos nos <lcontecimentos do Estado do Santa Catha.l'ina.
Oram os 81'S. Estavcs Junior e Saldauha Marinho.
E' appL'Ovado o projecto.
Segue..se om 311. discus:são, com <.tS emendas approvadas em 211. a proposição da Camnra
dos Deputados, Il. 36, de 1893, fixando a. despez1\ do Ministerio da M:lrinba para o exercicio
dê 1 8 9 4 . '
Oram os Srs. Amaro Cavalcanti, Estevas Junior e Monteiro de Barros.
Encerra-se a discussão.
Procede-se a votação, com o soguinte result:vlo:
Si'i.o approvadas as emeu(las aos §§ 20 e 17 do art. tIl) que já o haviam sitIo em 2a •
E' approvada a emenda do Sr. Amaro Ca.valcanti ao § 20 do reforhlo artigo.
E' rejeitada a emenda dos 8rs. Esteve1:i Juniol' rl Mauoal B::\mta, ao roferido § 20.
A proposjçfío fica sobre a mesa, afim de na seguinte ses,ão passar por nova. dis~IIdsão o.
emenda offcrccida e appl'ovncla em 3a •
Se(l'ue-se em discussão tlllica o parecer 11. 162, das commissões de constituição e de fiIlall~
çus, sobre a indicação do Sr. senador Generoso Marques, a respeito de medidas legislativas,
que convenha adaptar, atlm de Ser respeitado o preceito cOllstitucional dos al'ts. 7°, ns. I e
2,90 §30ell.
O Sr. Oeneroso Ivlarques apresenta um l'cl}u€l'imento. (Vide pago 229.)
Con~iderado como emenda substitutiva da 211 parote da. conclusão do parecer, é lido,
apoiado e posto conjunctamellte em discussão.
Ora o Sr. Manoel Victoríno. licando a discussão adiada pela hora.
Levanta-se a sessão.
o
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Na sessão do dia 8 são lidos os pareceres ns. 169, 170, 171 e i72. (Vide pogs, 231 a 232.)
E' tombem lido" prajec!o n. 08 de 1893. (Vide pago 234.)
~t4, Passa-se à ordem {lo dia,
-- Entra em nova discussão e 6 sem debate approvnda em 3rt discussão, a proposição da.
Camn-ra dos Depl.ltado~1 n. 30, de 1893, fixando fi despoza do Ministerio da Marinha para o
exercicio de 1894.
E! a proposição, com as eme:ndas, àpptovnda em 3a discussão 0\ sendo adaptaua, vai ser
devolvida áquella Camara, indo antes a commissão de redacção para redigi!' as emendas.

continua em discussão unica; com a emenda o1l'erecitla, o parecer n. 162, das commis-

sôes de CObsUtuição e de filmnçHs, sobre a ínuícação do Sr. senador Generoso Mar'ques,
â resptlito de medidas legislativas que convenha. atlopta.t'1 afim de ser respeitado o preceito
Constitucional dos í\rts. 7°, ns. 1 e 2, 9(\ § 3(} e 11.
E' lido úm substitutivo dos 81'S. Manoel Victorino e outros.
Oram os 8rs. All1erico Lobo e Virgílio Damasio.
E ' lida uma emenda do Sr. Virgílio Damasio.
Oram os 8rs. Manoel Victorillo, Aristides Latia e Generoso Marques.
tncerra·se a discussão.
A votação fica adiada, por falta de numero legal.
Continua em 30. discussão, com as elllendas adoptadas em sagunda e com as oiferecidas
nesta, a proposição da Caroara, dos Deputados, n. lO!, de ISge, autorisando o govel'no a oon ..
tractal' com F. Doncker a construcção de uma estrada de ftlrro da Capital Federal a
Entre-Rios.
A discussão fica adiada pela hora.
São lidos os pareceres us. 173. 174. (Vide pago 243.)
Levant.a-se a sessão.

No dia 10, depois da leitura do parecer n. 175 (vide pago 245), o SI'. Americo Lobo
:pede dispénsa de membro da, cOJnlllissão tle justi.ça e legÍslaçã,ü.
Não havendo numero, opportullamellto sora submetlido à votaçã.o esto pedido.
O S[I. 11omelisol'O apresenta um projecto. (Vide pago 24G,)
Pa.ssa-se it ordem do dia.
Entra. em discussão unica. e e sem delJale approvada. a redacção do projecto do Sonado,
n. 35, de 1893, concedendo arntlistia aos cúmpromottidos noa acontecimentos do Estado de
santa Catharüm.
Segue-se em discm;são unica e e sem debate apPl'ovada a redacção das omendas do
Senado iJ. proposição da Camara dos Deputados, n. 38, de 1893, fixando a despeza do
Ministerio da. Marinha para. o exercicio do 1894.
E' anuullciada, a votação do parecer n. 152 das commissões de constituição e de finanças
Sóbré fi. lndicaçao do Sr. senador GOl1eróso Marques, a respeito de medidll.~ legislativas, que
convenha adoptar, afim de ser respeitado o preceito constituciona.l dos arts. 7°, DS. I e 2,
9·~3'eI1.

O Sr. Gelleroso Marques (pela ol'dem) rCl].ue'r a retirada. do seu requerimento.

üonsultauo, o Senado con~~nte llaretil'ada.
Depois de algumas explicações do Sr. Presidente, é approvada a 2a conclusão do
sUbstitutivo.
Continúft em 3:1 discussão com as emenuas oft'eJ'ecitlas nesta. e as approvadas am 2\ a
proposição da CU,lll[Ü\L dos Deputados, n. 101, de 1892, autol'is<'Iudo o governo a eOJltractar
com F. Doncker a constl'ucç[i,o de Uln,-\ estl'clda de ferro da Capital Federal a Entre-Rios.
Oram os S1's. Joaquim Murtinho e C. Ottoni.
Encerra-se a discussão.
A votação fica afliad,L por falta de numel'O legal.
Segue-so em 2a. discussão, a qual ellcerra~se sem debate. atUando-se a votação por falta.
dê ntlmel'O legal, a proposição da Ca.mara dos Deputados, n. 45, ae 1893, autoriSR.lltlo o
governo a abrir um credito supplemeutar lie 18:480$ para augmento dos vencimentos dos
remadores e patrões das capitanias dos portos da Republica, no corrente exercicio, com o
pat'ecer das commissões de marinha e guerra. e de finanças.
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Segue-s6 em la discussão, a. Qual encerra-se sem dobate, adiando-se a votação, por falta.
lle numero legnJ, o pl'ojecto do Senado, n. 36, de ltim, úisvondo sobre o modo por que
devem ser pagos de seus vencimentos, peloB cofre~ d,t União, os funccionarios aposentados.
Segue-se em 2~ discussão, a qual encerra-se sem delmte, adiando-so n votação por
falta de numero legal, a proposição da, Ca.rnara dos Deputados, n. 48, de lR93, autol'isando
o goyerno a conceder um anno de hcr,nça, com ordenado, ao Dl'. João Evangelista de
Castro Cerqueira, lente dn Faculdade de ?\Iedicina da Bahia.• com o parerer uas commissões
de tinrl.llças e de instrucção publica.
Segue-3D em 2~ di~Cllssão, a qual encernL-se som debate, adifLlldo-se a votação por
falta de numero legal~ a lJI'Oposiçào ua, Camart1 do::! Deputados, n. :-33) da 1893, autorisando o Poder Executivo a· mandal' reverter em favor de D. Carolina Angelica lIa
Andrade Vasconcellus a outl'a pn.l'te do meio soldo da patente de seu tlnaclo pue, tOllontecoronel Joaquim Jose de Andrade y'asconee 1108, que compr,tia a sua fallecída mãe, D. Josopha
Cruz e Silva de Antlraoife, a conta.r da JatiL l10 fetllocimento destlt, com -o pc\I'eeer das
commissõ(lS de marinll,~ (3 guel'r<L o de finanças.
Segue-so em 2a. disom:icião, a qmLl encerl'a~se sem debi'lte, adiando-S8 a votação pOi' faltot
de nUlllcro legal, <.~ proposiyão da Camafi.L dos DeIJubcloi::i, n. 32, dB lR03, concedendo a,
D. Heuriqueta Carneiro rle rl'lendonça Faure, vi uva uo Dl'. Antiocho dos Santos Faure, lente
das escolas Militar e Polytecnnica, a pensão de 200$ mensaes, incluinuo-se o meio soldo que
ora percebe, com o pm'ecer da cornmissão de finanças.
Levanta-se a sessão.

No dia 11, dtJpoi8 dCL leitura dos parcceres n3. 17o, 177, 178, 179 e 180, de 18m (vide
254), o Sr. PJ'e~idente nomeia para substituir o S1'. Gomensoro, na COlllmÜ:lSltO de justiça o legislação, o 81'. l!~elicio uos Sa.ntos, e para :mbstituir' o Sr. Som:a Coelho, ntt commissão de obras publicas, o Sr. Joaquim Perua.mlmco.
O Sr. Gil Goula.rt diz que, tendo-se auseutado dest<1 corporação durante alguns dias, por
motivo de [orça maior, julga conveniente declarar,. para que conste da aeta e dos linnaes,
que, si estivesse presente quando se discutiu e votou a lell'ehLtiva Ú. eloição presidencial,
teria, na votação que se dou, acompanhado os que approval'<Ul1 o art. 5°, tanto na primeira
como na segunda parte .
.Julga quo esta declaração tem algum alcance e por esse motivo eleve fazel-a.
Na hora rlo eX"podiente oecupi1 a t1'iIJl\m~ o SI', U. cio Amnral.
PnBsa-se a mdem rlo dia.
l:!:' appl'ovada em votaçã.o nomip.fl.l, por 27 votos contra 11, a PI'oposição n. 101, tIa

pago

1892.
E' lida uma cleclul'[\ç[o do Sr. JOftq Ilim Pernambuco. (Virle pago. 257.)
Vota-se em 2 11 discussão o é approv<l(la, e sendo adaptada passa para :P, a proposição (la
Camara dos Deputados, n. 45, de 189::1, autorisando o governo H abrir um C1'etlito supplellleutar de 18:4RU$, pnm augmento dos vencimentos dos remauores e patrões (las capitanias
dos portos da RepulJlica, no corrente exercido.
Vota-se em P discussão, e passa para, a 2a., indo previamente ás commis'jlões reunidas
de justiça e legish11,lã,o e de tinnnçiJ,S, o projecto do Senado, n. 36, de 1893, dispOIlll0 sobre o
morlo p01' que elevem Ser pagos de seus vencimentos, pelos cofres ela União, 08 fUIlccionarÍos
aposentados.
Votam~so em 2a discussão o são successivullIente approvadas em escI'utinio 8eC1'eto, e
sendo adaptadas passam panL :~\ as IJl'oposições :
N. 4S, de 1893, i:"LUtorisanuo o governo a conceder um anuo de licença, com orden.ldo,
ao Dl'. João l:!:vangelbta de Castro Cerqueim, lente da [i'aeul(hdc de Medicina da. Blthia, por
28 'Votos contra 7 ;
N. :-):-3, (le 1893, autorisando o Poder Executivo D. mandar reverter em favel' de D. Carolina. AIlg'elicn de Andrade Vasconcellos fI outra. varte do meio soldo da. patente de seLl
finado pae, tenente-coronel Jo:.~q\lill1 Jose de Aodl'aLle Vasconcellos, que COJ4,1pOtílt it sua
faUeeida màe, D. JO:.:lepha Cruz e Silva de Andrade, a contar da datn, do fallecimento desta,
por 22 'Votos contra 15 ;

17

IlISTORlCO

N. 22, de 189;{, concedendo fi. D. Heuriqueta Cnrneiro de Mendonça. Faure, viuva. do
Dr. Antior.ho dos Santos Fa.ul'e, lente das escolasl\1llttar e Polytechnica, a pensão de 200$
rnCIlSt1(\S, incluinuo·se o meio sohlo que ora perc(>.b~}. por 21 volos contra 15.
Scguc-~e em 3a discussão, com ft emenua approvadft em 2 a , t1 proposição do Camara dos
Deputados. n. 35, ue 1893, regulando a apuraçii.o da eleição do Presidente e Vice-Presidente
da, Republica.
Oram os 81'S:. Coelho e Campos, Manoel Victorillo, Americo Lobo o Gomonsoro.

São lidas diversa~ emondas.
A disclIssão tlct~ auiada pela hora.

Levant[t-se a ses::ão.

Na ,essão do rlia 12 são lidos os pareceres ns. 181, 182, 183 e 184 de 1893. (Vide
pags. 267, 268 a 270.)
E' tamhem lido o Pl'ojocto n. 40.
gut('['L em disCllssãu o l'erluerim',:,nto constanto do parecor n. 184 de 1893.
Oram os Sl's. João Neiva, Q. Bocayuva o Ml:Llloel Victorino.

A di:3cussão uca. adiada. poln. hora.
I<'ALLEOli\tmNTO DO SR. SBNAnOR THEODORETO SOUTO

o 81'.

2° Secretario lê os seguintes telegl'ammas:
Frihnrgo, 11 - Secrehrilt do Senado - Rio.
« .tCaU<.L de fi.dtecor l'opent,inameute o ~~Xl1l. SI'. ílenador Theodoreto Souto.- Agente do
estC!çl1o. »

Fribut'go. 12 - Ao Exm. Sr. Preúuente tIo Sonado Federal - Rio.
« COI·rl) rlo EX:ll1. SJ'. senador' Theodoreto Souto pa.l'tiu daqui em trom esrechll.. ás 6
hor~ls da 'llIí1nhã., dovonrlo est,ll' nossa, capilall\s llllOl'm;.- Agente da estar;tlo. ~
O Sr. Munoel Victol'ino, depois de um longo di::icU1'50, {Jl'opCia que, em llOmenagem á.
morte do' SOllrtr!o'P Theodol'eto Santo, se levante a. sessão.
Depois de OI'.lI' o Sr. Laper, ]ovant~t-se ~~ sessão.
Na· rúell1:1. do l'e~illleDto, o Sr. Presideute nomei;~ -pal',l. acompanhar o prestlto funeb1'8
do Sr. s(~nadot' TlleOltoreto Souto os S1':3. João Cordeiro, JO:1quim D,lrmento, Luiz Delfino
Lapa!' e ,Joaquim Pernambuco.

No dl[l, 1,1 são lillo3 os pareceres flS. 185 e 180 de 1893. (Vide pagcl. 278 e 279.)
Vem à. rVles,L, ó lido o vai a imprimir, para entrar na. ordem dos trabalhos, o projecto
n. 41, de 1893.
.
O SI'. João Neiv<1 (pela o',-dem) - SI'. ]ll'esidente, na sessão de sabbado V. Ex.
norncotl-me, com mais cinco companheiros, paI'il preencher o doloroEO dever ele acompanhar
ao ultimo jrLzign os restos ml)rtaes (lo S8u;ldor Theodoreto Souto, nosso collega..
A commissão desempenhou-se uessa incnmbencia 8, por meu orgão, dá conta a V. Ex-.
do resultado.
O SI'. Presidento diz que o Senado ftCéI. inteirarIa.
•
ConÜnún. (:)"1 discussão o parecer n. 184, de 1893, llaS I.!ommissões tle constltllh;ã.o a
poderes B ue justiC<I· e legislação, Vediu(lo ao SI'. Vicc-Pl'esidente d,~ Ropublica quo lhe sejam
remettidos, com [L brevidade po&slvel, o auto d", pI'isão do almirante reformad.o .Eduardo
\Vaudellkolk o bem assim oS documentos e provas jà colligidos a. este respeito.
SE;\.I.·DO
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Oram os Srs. Vil'g,lio Damasío e R.uy BarlJOsa.
Encerra-se a. discussão.
E' ap\>fovado o requerimento constante da conclusão do parecer.
Vem u. Mesa uma declaração uo Sr. CoeLho Rodrigues. (Vide pRg. 286.)
Pn.ssn.-se ft ordem do dia.
Entrn. em tljscussão unica, e é sem deb<tte approvado o parecer n. 177, ele 1893, da.

commÍssão do constituição, porlores e diplomacia., opinando pelo. ooncossã.o da liconQI.\ podida.
pelo Sr. senador Sonza. Coelho.

Ptoceue·sc, com o soguinte resultado, á votação, em 3a discussão, da. proposição da
Camara dos DelJutados, n. 35, do 1893, regulando a. apuração da oleição do Presidento e
Vice·Presidente da Republica.
W approvada a elllenda, quo,já o havia sido em 2a discussão, adtliti Vil. aO art. 21).
W :11'pl'ovada. a emenda, arrerecida om aa discussão e suppressiva da. disposição constante ua leUra l.J do art. 5(1.
Coul::ih!eram-sa prejudicadas as outt'us omendas reln.tivas ti. referida. lattra b do
art. 57.
E ' a proposição, assim emendada, approva.da em :ia. discussão o, !:iendo adaptada. vai
scr devolvida áquella. Gumara, indo antes á commissão de redacção, para l'edigir ag
emendas.
Vem a Iv[esu. uma declaracão de voto, assignada pelos 8rs. Amaro Cavalcanti e outros.
( Viu. pag. 286.)
Contioúa om 3\1 discussão, tia accordo com o "encido om 211. () com as emendas oífel'ecidas
nestD, o Pl'Ojccto do Sanado. n. 5,.lIe 1803, modificando o decreto D. 848 de 11 de outubro
do 1890, Que rege a ol'g'anisação e processo da justiça. fedOl'al.
.
Oram os 81'S. Amaro C~ty;dCanti, Americo LODO, 00ne['080 .M:~l'ques e Gomensoro.
São lidas di vel'~US emendas.

A discussão fica adiHda. pela. hora.
E' lido o parocer n. 187. (Vide llag. 2U4.)
Levanta·se a. sessão.

No di" 15, é lido o parecer u. 188, d. 1893. (Vide pago 295.)
O Se. GomemlOro envia tt Mesa. nma. petição dos llUrtiuores do juizo do Dish'icto

~'ederal.

Passa-se a ordem do dia.
Entra em discussão IlIlica e é sem dehato approvndit. a l'edacção dus emenuas do Senado
à proposição da Camara dos D(lputudos, n. 35, de 18\13, reguland.o a apuração tia. oleição do
Pl'csillente c Vicc-Prosident0 da ltepulJtica.
Contiuúa em 3a discll~sÜO, redigido ue accurdo com o vencj.lo em 2n e com as omendas
otferecidas uesta, o projccto lia Senado, n. 5, de 1893, modificando o decreto n. 848 de 11 de
outubro Je 1890, que rege a org-al)isa.çãou e processo lir. . justiça foderal.
Oram os 8rs. Amsrico Lobo e Gil. Goulart.
E' lida. urna emenda.

Encerra-se a di~cussi'io.
A votação Ilca adüula, pOl' falta. de quornm.
ContLnúa, om :-{(I. discus~ã.o. relUgido de acr.ordo com o vencido 13111 2a., o llfojecto uo
Seuado, n. 18, ue 1893, elovando ú categorh (113 alfiLIlClegn. a. Me~a de rendas geraes de
Camvelln~,

no Estado da BalJia.

Ora o 8r. João Noiva., que oifamco uma. emoodn. ao §}O do art. II do pL'ojecto.
A disClll:isão fica encorrada, adiando-se a votação, pOi' Calt:t de IlUm6rO 1egal.
Lt3V,lllÍfl.-Se u ~essiio,
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e 11 de ago~Lo.) Pass. 16·10 2~1.
Dcclarações :
Di'clal'lIIlOS !lue vo(imos c<!l\~r.'t o .'mhstit.u.
t.ivo do 81'. AJl)<\l'f) Cavalcan~l, como votanam')s contra [) l'eq!I>?L"i!JH~nlO tlo 81', Ruy Bal'umm, por enbndel'1l10::l não havel' nec2d~idade
de int'.wmaçôes 1). r{)sp,.~ito de Iln1 assnmpto Já.
IMsti\nte e;>c!al'''cid,j p':!l'. icnpt'e!Jsa dial'ia.
Sitia das Sf:'SSÜCS, 22 de jnlllO fie IR!).). - F'.
t(

ilfoohado. - Sou,;(/, c(dllO. - Jnaqui,J) Sa1'(Sessio de 22 de julhv.) P<\g. 41.
Declnro filie, votei contl'fL o sub;;ti~ntivo do Senado porll'16, ao contl'al'jo) (Lt pl'oIJOsi.;ao da
Camal'a, tolhe á. C"dntl;'al a li \Te exploracão .do
mCilto.:I>

40:

trafc!{o.
Sala das SCSSÕE'S, ti de agosto de i893. - Joaquim PC1'H(.I,))/Ot/co.» Pago 251.
«·De.clal'O qlLC votei contra o parece\' n. 184 das
COInlllls::;oes de C')llstitllir;ão, poderes o dIplomacia, e de justiça e legislação,
Sala (las sess!:> :::!, 14 de agosto de 189,3. - .4.
Codho Roclrl.gIrlJs."

«Declaramo::! ter vot"lrlo contI'a o al't. [)o da pro·
po,<;içào da C,tWal'" dos Deputados, que estllbal~~e casos da inelegibHidade do Vice-Pl'esi-

A' proposiçuo da C,lmara dos Dellutados n. U3'

ele 1<:\02.
SnhsLitna-SA pelo seguinte a. base do al't. 1Q do
snuslHutivu:
"1,0 S"l'úJll creadas tres sab-:1dministr<tçue.'11 uma
na cidade ll<l. Campil.ohn. outra na de DiamCl.ntina fl ontra na de Uberaba, no Estado
de Miu:ls Oernes, dand'J-se-lhes a ol'ganização
de administl'a\"io (le 43 classe.

Sala das ~P~SÕE\~, 11 ele julho tiA 13<J3. -Ame·,'ic.') LobD. - JOêlquim !,'c1u)io , - C, 11. Ottoni.
Na tabcUa n. 3 sei" equiparado o correio do
Pnt'i .ao :le PC1'naiul,ltco,
Sala rias ses.~õ<~s, 17 de. jllllJo do 1893. - Nina
Rib,<iJ'o. - JJ!(i"/lOel Bni'll.-W._ AI/toli'ia Bacna.
(Se~g~o de 17 dA julbo,) Pago 5.
A' proposiç5.o n. OS de 1802:
Artigo a rl(lilivo. g' vprlaJ.o aos l!:statlo~ tribu~ar
]l0l' qua[qlwL' fÔl'HJ<l. a COl'l'ospondencia e outro3 em~itos (Plé tL-ansitarelJ1 pelas repartições
postaes í'ctleraes.
A l,a1jeIla n. 1
Substitua-se pflla seguinte: - Almo:s:arifado:
Um almoxrtL'i1e 6:000$000.

§.

A tabell.:l n. 2

Sup'primam-gc oS dom primeiros (!fincas, que
dizem:
Um administrador 12:00D·SOOO.
Um ajudante 9:0008000.
Sa.la di\~ sessões,_ 11 de julho de 1893. - Gil
Goulrwt. - Pago 11,
A' proposicão n. 98 de 189.2:
Os jOl'nnes, periodicos e reViR;\:> transitarão
com porte franco nos correios ela U niJo.
ExceptllCl.m-se OR que não tiven'lt1 os seus <lrtigo!'; qtlae~quer, .'l.8::!ignados pelvs l'aspedhoa
autol'es, n<l. fôrma do at'l. 72 § 12 !la ConsHtuiçiio e os de cal'acLer pOl'nogl'apbico.

,

INI)ICE

RíO, 18 de julho de 1803. -Jo6.o narbalho.
Pi\g. 14.
'
A' proposição n. 2~ de 1803:
Seja classificada lia clas"e 2a n. leg'i\çno lIa Belgica,
~OI'O.

(lUA

present'>.mAll(flestálla 3. a _Gol/icn_
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Sala das S~SSÕ€SI rz7 de inlho de t803.- _4merico LO'JO.- .lo.y''l/tim Fclioio.- C. R. Ottoni.
Ao llrt, i o aCCl'escente-sc :
tOa, consilleraL' vencimen tos as di:trias dos continuo~, coUectm'es, carlmhadores e serventes,
sendo um terço Pl'O l(IÚ01'e.
Sala das sessões, 27 dejalho de 1893,- ,4.mn'ico

A' rubrica - Lfl'I:l.ÇÕ(,S o conslllados : augmentese a ql\anli.a de 4:000$ ao camhio de n diLobo,
Ilheil'Os pélI' 1.') pal'rI. pClf':Ull~[lto do ministro
Ao substitutivo do Sr. Amaro Cavalcanti:
tlfl. Bclgir.a..- S. R-JofioNciviI., (~s~ãodp.
A tahella 1
2·1 tla jnlho.) Pags. 45 e 5.1.
§ 3(J 8ubatitua-sf' p~lo segllinte ;
A' proposição n. 24 de 1803:
Almoxarifado
Restabeleça-se o art. 50 da pl';)posição da 'Camara. dos J}epll~ados,
1 Allnuxarife., •••••• ""., •••• ,.",
0:000$000
S. R.- S'da dag sessões, 25 de junho de 1893.
Tauclla 2
- Para,nho.~.
SUPlll'irna-_le o seguinte alínea, qlle diz:
Ao art. 1° § 3. 0 _ Suhstitua-se o n. 24.8i7
ajudante de adminístl'adol',
}JOl' 20.noo. E accrescente-se;- salvo oir_ i
oumstancia ex1.rlo1'd i n<'tl'Ía.
Sala. uai'! sessões,27 de julho (le 1893,- Gil
a·mim't.
Ao al't. 4. o (additivo). Snppl'irna.se, si for approl'aJa a emAOda ao § 30 do :1l't, CO_João
ModififlIH>-se a tallella nno parte relativa á Neiv(~o Pllgl!, 73 e TI.
administração de S, PauLo,- de morlo que 08
\'ellcimenlo8 fios eml\t'~gados ufio se.iam infeA' pt'()pnsição n, 73 r1e 1892:
riorc~ <lOS que p"l'cehem em ,'irturle do re0
Su bstitnD,,-se o art. 3 por esl!f:
gulamento de 1 de ffi:1io ele 18WJ. augmentaclos
dA 50 %,já concedidos veios ministros dO\, inArt. 3. o Nenhuma sociedade ou empre'w. de
dt!.~tria e viaçã.o.
qnall)ller naturrza, nenhum c0mmel'cÍanto ou
individuo de qllalqu8I' condiçi'io, poutmi emitAccro.'Occnte-se fiO art, 10:
tir, sem <tlltorisaci\o do Poder LegiRbth'o,
Cl'f'ln- SI;'C~Õe3 Oll delegacias postaes nas cidades
notas, bilhete:;, lixas, "ales, papel 011 titulo,
dc S'l.IIb::; e C;'mpina:-;~ COltlp05t,l~ de emprecontcll,lo promc;sa de pagnnum to em di n hl'iro
gados de.'lligados da admini::;tração (lo I<;s~ado
ao 11oJ'tador, 011 com o llome dest"\ em bl'(1,?/CO,
tlc S, Putllo, flel'cebeudo O~ vencirneJttos re..
sob pella de 1l111lt!t ~lo (juadl'npLo do sI'cn V:tlOI'
sp!'!ctivos.
e tle prí'lâo simples por qUML'O a. oito me7.lds.
Eil.'ms penas recahiriio t.anlo sobl'c o emissor
Snppl'irua-8e o art. 20, meno:! 03 §:i 10 e 20,
como sobre o podadOl',
Artigo adl1itivo, As a~~'ncia1 Re1'ão elevadas de
§ 1,0 Incorrem n;\ mesma pen<llifh\lle os ,ulmiclM!le, d('s(le que tenham l\ \'end::\ de l~:OOO$
para a ta. classe, rIe fi:OOO-S para a 2a e de
níRtrarlOL'es ua!i sodE'rlade que emittit'em titulos ue obrigação (dcbentuj'{;s) ao p~l'ln-dor sem
2:000,g pa1'a a 3a, indep(ll1dentelllente da
os requisHos da preRente ]ei,
qu.alquer outra condi,;ão, ficando ,'espelladoEl
os (lh'citos dOR actuaes agenteR dc 3 a classe.
§ 2. 0 O ~isp':sto neste artigo nfio coml)l'ehende
os reclbos e mandat·os au pOl'hdor, pussado1>
Sala d~s sessõefl, 27 fle julho de 1893, - ROll1'ipara S0l'Cltl pa~os na mesma praç::t em vÍI'ludp.
gues Alves.
de C'lntas eOl'rentes, comtanto quo Rejam de
Ficam clevados a. 3:600.') os vencimentos dos
quantía sllperior a. 100$000.
30~ officiaes da Dil'ectol'ia Geral e do Cori'cio
Taes recibos e mandatos (leverão. torlavia, ser
do Dish'lcto }<'é>del'al.
apl·cs(mt.:tdos no pl'azo de tres rlia!-J, contados
S. R,- .Maw:cl Vicrm'i'l1o,
d:\s rcsJlocl,ivas datas, sob pena Ut'l perder o
r\as taT)é>Ilas ~ru 1'~laçã() no PUl',\ augruentem-se
poda(IoL' o dil'eit'l repressi.vo cuntl'a o pasde 20 (110 0_'> yendmentos estipnhldos na. ta..
Sllft01'.
hetb do sllbRti.tlltiVO do S\'. 1Iu.uocl Victol'lno.
Substitua·se o Ul't. 5° e seus p,u'ag-l'apho.,> POl'
Sala das ses;;ões, 21 de julho de 1893.- Nina
esbÔ'l :
Ribeú'o,-11Iunoel Bamta..- Antonio BC1JI3na.
Art. 5,0 No caso de insohodncia oU liquidação
A admin istração dos cOl'reios do Amazonas terá.
de socie(lllUe anon)'lna c tl'atanrlo-so do resgate rIas o/)riga(~ões emitti(las (debenru1'e.~), é
mais 20 0 l Q soh"e II (ab,~1l11 correspondente ã.
respectiva classe.
"tiJid,l a pl'opus:a de Recordo, quI;' a l'espciLo
for aceíta e a,>~ignada por obrig:1cionistas
Sala dns sessõcs, 21 deJulllO de i81J3.-Joal'epre!lcntao(lo 1l!ai~ de dom, lOl'C()S elo dehito
(tuim SUrme1!til, (Spssão rle 27 d·j Julho,)
tot.al emiUido.- A. Ccwalca,nti. {Se'1são de
P;lgS, '100, 104 ü 10·'3.
26ue julho,)Pag, 93,
Ao projecto n. 3L de :1893:
a
A" 3 di'iCllssão (b proposil;ão n. Çl8 do 18\:12:
Ao 11r~. lo ttccrfl ..,cente-:;e, dcpoi.s dfiS p"laVl'~S
Ao art. 1°, clausula 1 a , do SlIbstitullvo:
-por IlIU anno: flem vrnciruf'ntos.- J, L.
Accrf'sc.~ntc·sc outra na cid:Hle da Ca.mCo~'ho c Ca.iilllQs, (S~ssão de 31 dejulho.)

panha.

Pllg, 1-15.
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Ao projecto do Senado n, 5, de 1893:

Ao art. 1. o Supprimam-se as palavras - ficando
o Poder Executivo, etc., até ofim do pariodo.

Ao art. 1°:
Addicione-se o seguinte paragrapho, depois do

20 :
Pat'agl'apho. Da-se o
§

reClll'SO ex~ra.ordinario

de

Ilue lrata o paragl'apho precedente, quando

se tra.tar de in terpretar a Constituição ou [\
lei federal.- Anw!'it:o Lobo.
Ao UI't. Ia §. 311 :

Depois da palavra final: milita1'cS, accrescente~
se: conforme f 01' determinado em ltü.- João

Jt.'eiva.,

A' llroposição n. 98 de 1802:
Substitua-se a segunda parte do al·t. 20 do projecto a.doptado no Senado, pO\' este modo _
menos o qUê se refere â gratificação local e
ás cOlldiçõe.~ e favores especiaes nos casos de
aposentadoria._ Amaro CavlJilcanti.
AI proposição n. 98 ele 1892:

A's tabellas:

Addicione-se o seguinte paragrapho immodiatamente depois do § 6° :
Pal'agrapho. CompMe ao Supremo Tribunal Fedêral a fOl'mação da culpa e I) julgamento
dos governadores

Sala daR sessões, 3 de agosto de i893._ Antonio BaCilo,. Pago 183.

011

dos })l'csidcntes dos

Esta.r[os fJ.uP. inc:orrel'p.m nas ponas dos crimes

polHicos rt quo 90 refere o paragL'apbo pl'seedente, observadas, pO\'ém, as regras e::lpeciaes
do processo dos cl'ime,; de responsabilidade.
Aecreseente-ge ao § 7 0 : - e do crime de moedo.
falsa. definido pelo Codigo PeIlttl, no liv. 11,
tit. VI, capo I.
Ao § 10 :
Substi~uam-se as palavl'as que começam qtwo11do
o aonstrangirnento no f o periodo, e desde q1l6
se trate, no 20, pelas seguintes: ex-afliGio. ou
a requerimento da parte 011 de qualquer cid adão.- Americo Lobo. (Sessão de 1 de agusto.)

Pag.153.
A' proposição n. 35 ue i893:
Ao art. 2.0 Depois das palavras - Tres cúpia!!
da aeta, accresccnte-se - l'espectiva, inclusive a acta da fOl'mação da müsa.- J. L.
Coelho G Campos.
, S\lustitlla-se o art. 50 pelo seguinte:
Não poderá ser eleiLo Presidente nem Vice-Presidente da Republica para o per iodo immediato o Pl'esidenteque exercer o cargo 110 ultimo anno do período em que se dar a eleição.
Paragrapho unico. Esta lncompatibilicla(le se
estende ao successol' ou substituto do Presi~
dente da Republica, que t'llt.erCel' a substituição
plena, ou a. successão no anno de que trata
este artigo.
Sala das sessões, 2 de agosto de 1893,- Americo Lobo. Pag. 109.

Ao pl'ojecto n. i5 de 189~:
Additivo:
ArL
Esta alfandega não podel'á funccionar
antes que o governo do -respectivo Estado otfel'eça ao federal 11m editicio com fi capacidade, mobilia, machinismos c utensilios,
l)am COlDO o material JIllduallte necessario â
installaçfio do serviço aduaneiro, nem antes
que seja inchtida no orçamento da União a
despeza dos vencimentos do pessoal.
Na organisação do serviço aduaneiro serilo
aproveitados de prefcrencia os empregados
addidos ás repartições de fazenda.

Ao n. 8 diga·se: 20 praticantes.
Sala. das seRsCles, 4 de ag()sto de 1893.- Nina
Ribeú·o.- l)funoel Bm-ata.- Antonio Bacna.
(Sessão de 4 de agosto.) Pago 188,
A' proposição n. 36 de i893:

No ad. i o § 20 - r8l'itabeleça ...sa li. propol'ita. do
g'overnO, reduzindo-se, portanto, a rubrica
de i :866$666 deshnada ao membro civil do
Conselho Naval.
S. R.- Em 7 de agosto de 1893.- Almeida
Baj·reto. Pag. 204.
A' Pl'oposição n. 36 de i8()3:

Accrescente-se ao § 20 do art. i o - 20:000$
para 11m pharolete na Ponta. do Mello, ou onde
for mais conveniente ti entrada. do oanaI. do
norte, no Estado do Rio Grande do Norte.
Sala das sessõe-s, 8 de agosto de 1893.- Amaro
Cavaloanti , - José Bernarrlo.
No § 20 do art. f O, YBl'lm - Obras - em \'6Z de
300;000$, diga~se: 330:000$ pal'a executar
nos edificios da Escola Naval as modificaÇões e accrescimentos que sc tornem necasi3al'ios á boa accommodaçào de maiol' numero
de atumno& e cunvenieute funr.cionamento
do.:; nOVOf; curso!) cl'earlos pela reforma. do regulamento.
Sala das sessões,8 de agosto de 1893.- EstCllCS JuniOl'.- .A[a1!ocl Ba)'ata.. (Se~Bão de 8
de Hgosto.)P<\g. 224.
Ao parecer n, 162 dê 1893:

Sômonte ao poder .Judiciariol por decisão
Jll'ovocadlt por parte interessada, compete julgar na especie da cOIl8titncionalidnde ou in·
constituclonalirln.da de impostos d~cretatlo~,
2.0 Ao Poder Executivo incumbe, quando re·
quel'ida a sua intervenção, assegurar a. ex:ecução das sentenças feclcl'aes.
Saln. das seSSões, 9 de agosto de 1893.- Vi,'·
{Jilio Damasio. Pago 336.

1.0

Ao parecer n. iG2 da 1893:
A' pl'irncira oonclusão do substitutivo das com·
missões accre~cente-se:- sendo }ll'ovocada a
sua decisão pela parte intcresi'iada 011 paIo
OI'gao do ministerio publico federal.
Sala das sessões, 9 de agosto de 1893,- Gene ..
~'oso 1I1argu,cs. Pago 242 ••
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A' pt'oJlosição n. 35 de 1893:
Ao aL'\. ~)o, lettra b, :substitlta-Sê pelo seguinte:
O "ice-11l'e~idento que eX:<H'cel' a pl'o$idencia no
ultimo anno do periodo pt'l':sidellciaI, e por
tal se comlid.el'll, lI11pedic/o do exercido pleno
da pt'eflidencia no l'efel'irlu prazo, o vice-pre-

sidente que
ou

crmCOl'l'eL'

vice.pl'esident'~

e for votado presirlente

eaí ditCl eleição (art. 43

1°)._J. S. Coclhoc Campos.
Ao art . .')'), laU.ta b:
Depois da palavra: substitniçtio, accrescente-se
- plena. - Gil Goula1't. - .Manoel Viotol'ino.
Sllpprima-se a segunda pat'te do art, 5°._
C/mil'."/; J-nlliol',- Rodl'iglll:s .."1lves. {Sessão
de ti ucagosto.} Pago 261.
Ao pt'ojecto do Senado n. 5 ele 1893:
Ao ad. 5 01 lettl'a u, SLlbstitua-se pCIOl:ieglliute:
Art.
. No,; J<:stallos. no~ quites as capitaes
não forem pr}l·tos de mal', terão os juizrs
seccion:t~s a sêde de sua l'esid~ncin naquella
cidacle - p01.'to ele Olar - unico eústente, ou
naq 11el18 mais import:l nto pelo seu movimento
cornmol'cial, havendo m<tis de um.
Art.
,Ao:. Jlorteiros fl continuos do juillO
seccional íica marcado ordenauo anmlal,
s~ndo de 800,) para os primeiros e de 600$
para os segundos.
Al't.
. Ficam :tl~ei'arla~ aR disposições dos
al'ts. 18 e 3:')8 do citallo decreto n. 848.
Art.
. Ao~ juizes se~cionaes serà auonada
:~ qualltia de iOO:~ monsltPg p:lra pagamento
do alugllcl da casa onde d~,:em ter lagar as
audic!lci,ts e o (lespacho da Justiça fetleral.Q. 8oc(tYlwlJJ. (Sessão de 11 ds agosto.)
Pags. 26-l e 2fi5.
Ao projccto n. 5 de 1:\93:
SUPllrimam-ss os §§ 3° c 8° do projecto.
Sala das sessões, H de agosto (le 1R93.- "'Ü)1(WO
§

Cavalaamti.
Da. decisão q 1l(J concerle a soHUl'u em \'Íl'tudú de
habeas-crwpns, dá-sA o recurso, e:v-oflieio,

e aUl'cHar a aeção publica. na defe1l<L d01l interellse!l da fazenda nacional, quullclo prejudicados de qualquer modo ptlla cobrança de
impostos inconstitl1cionacs decretaclos pelos
Estados.
Sala das sessões, 14 úe julho de 18D3.- Gcnet'oso
Marques.- 11!clJ/lo!!l Viclorino.- A_)'istides
Lobo.
Ao § 12t alinc(t .2n., do lu'L 70 substituam-se as
pala\'ras:-a_inda. que a prisão ou (t/nea\a
desti'lo - pelas seguíntAs: _ ttinda que (~vio ..
le'ncia m~ ooacção que o individuo SO$'Cl' ou
se (tohm' em immincnte pe-)'irJo de sojfrcl'.
Ao mesmo paragrapho e IJJUl1ca- Supprirnam.sA
ai! pahLwas -desde rjUC, etc. (até o fim).
Ao§ 5°, fio al'L 20:_ IMpois das palavl'as:111luliaação da medida que (or ub:iel!to da lllcito
- ac~re$cente-se: - pela iml))'cusa q'tlc p1l"
blioaj' os ncto~ officiae.~.
Sa]n. das sessõo.';, 14 rIe agosto de 1803.- Gene)'OSO .I.ll'U·q1U!S.

P<lgs. 291 e ,(194.

Ao pl'ojecto tIo ~elu\do, n. 5 dc 1893:
Substitutivo ao § 30 do art. 1°:
Dá-se o recurso de revisão para o Supl'emo TriImnaI Ferlera.!, quando haja violaç'üo, má
appllcação ou enonea inteqJl'etacilo da Con·
slltl/Íçâo, do tra.tado ou das leis fedcl',oICS.
Sala das ses~ões, 15 do agosto !la 1803.- Ame)·icoLobo. Pago ~298.
A.o pl'ojcdo n. 18 de 1893:
O § lodo al't. i1 Sllhstitua-sa pelo s('gltinte:
§ 1.0 Fica u Pouor Il;xecutivo alltol'i~ado a. prover o pessoal e a organi'l<ll' u sel'dço deflta
alfandega, ab1.'indo para o etrai to o Ileces"lal'io
credito.
Sala das SeSsões, 15 de agosto do 1893.- Joã()
.VciIJ1L Pog. 303.

Esteves Junior (O Sr.) - Discurso!>:
S()bl'c uma indicaçfi:o do Sr. Virgilio Damasio.
(SeRsiio de 2 (le agosLu.) Pago 1131.

para () Supremo l'ritmnal Federal.
Sobre o pl'ojecto do Senado, n. 35 de f893. (Ses o
s~o rio 8 dc agosto.) Pl1g. 2H).
Sala das seRsões, i-l. de agoRto de i8!}3.-Am(fI·0
Cavalcanti. Pag. :tsa.
Sobre li pt'oposit;i'io n. il6 de 18V~. (Sessão dc 8
de agosto.) Pug. 2i2.
Ao projecto elo Senado n. 3;:; de 1893.
Ao art. 1.0:
FirlDino da Milveira (O Sr.)-Di~curso:
Accrescente-se ao §4Q : O eonjnge t os ascenApresentando um pl'ojecto. (Sessão de 8 de
dentes, os descendentes c Ofi irmãos do conagosto.) Pago 2J8.
demnado que mOl'l'er depois do julgamento
definith'o, poderão inLcl'pur o ree\U'so de re."rnucisco 1I1ochado (O Si'.) - Discurso:
visão p;u'a rehabilitar sua memoi·ia.
§ 5.0 SUb$ltitllarn-Re as palavl'as- civis c caJHSohro a acha. (Sessiio de 22 (le julho.) Pi1g. 41.
~1tej'Cü~es, por esta-o)·dülu)·ias.
Generoso Marques 10 Sr.) - Disclll'soiJ:
Suppl'ima·~e o li 60,
Apresentando uma inrlicação. (Sessão de 1 ds
Saladas sessões, H de agosLo de 1893.- Amcagosto.) Pag. 150.
rico Lobo.
Sobrs uma. indicação do Sr. VÍl'gilio Damasio.
Additivo (onde convier):
(Sessão de 3 ds agosto.) Pag. 173.
Art.
. NaR attl'ibuil..:ões do procnrador geral
da Repltblica, eRpecificaclas no art. 22 do deSobre o parecer n. 162 de 1893. (Sessões de 8 e
creto n. 848, comprehende-se a de promover
IJ de agosto.) Pags. 224 e 240.
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Pertindo a retirada de um reql19l'imento. (Sessão de 1.0 de (1 gosto.) Pago 246.
Sobro ti. lll'oposta do SelHlrlo. n, 5 do i893. (Sc~.
são ua 1-1 de agosto.) Pog. 291.

Gil Goulart (O SI'. 2 0 sNH'i!tario.)- Di'3cm'sos:
Sobre a

soja mantida, respl'ilada. defendida. ou 1'8BlnUl'ada em f;tla plonitllde comtiLllciunal, a
aulonomia. dos Estados, lemma fundamental
daRepnbliCi~

Fcderali\·n.-S. R.- Vitgílio

DamClllio.» (Sessão tia 2 de agoslo.)

j1rop O"ii ç ãO n. 1J3, do 189.2. (Sessão do Joãu Borba lho (O Sr.) -

17 de ju 110.) Pago iO.
Fazendo llllH\ l'ectificação. (Sessiio do 8 de
julho.) Pago ~3.

Sobre o prnjecto do Sl'nado, n. 29 d!'l f81J3. (Sos.

são de t9 de julho.) Pags, 24 e 25.

Pago

!ôL
Sohr~

a

pL'opClsi~:ão 1\.

98 de

Uisclll'~o.~:

t8~12. (Ses~ão

(le 18

de julho.) Pago 13,
A)ll'esonLando uma I·eprtsentação. (Ses3ão d~
25 n<! julho.) Pago 03.

fl'nzen(lo uma declaração. (Sessão ue 29 de julho.) João Nelva (O S1·.) - Di~CUl'SOS :
Pag.132 ..
80h1'6 :-\ l'ellal;çã.o <lo projecto do Senarlo n. 1ô

Fazenrlo uma declarnç.ão. \Sessão de 11 de
agos~o.) Pago 254.
SObl'O o projedo do Senado, n. 5. de 180:1. (So')são de :15 de agosto,) Png. 298.

GOUleosoro (O Sl'.)- Discul'sos:
Sobre a proposição n. 117 de 189::\. (Ses::=ão dE':

25 (le julho.) Pago 85.

de 18~3.
70,

(~es~ã.o

ue 25 do julho.) Pngt;, 09 e

Sobre I~ p1'oposh:ão n. 2-" de "11393. (Sessão (le 2:i
(lo ';111110.) Pago 74.
Sobt'n a PI'ojlofliç[io D.
de 18U2. (Se$são do
~3dejull1o.)Pag. 85.
Sobre a pl'oposir,:iio n. 101 de lK1J2. (Sei'isões do
4 c \l de ag-osto.) Paga, 189 e 242.
80l)l'e o p~\l'~c~el' n. ll:il de 1803. (Sessão de 12
d~agosl().) l'ag. 270.
Sohre o projeclo n. 18 de 1H93. (Sos~ão do 15 tIo
agosto.) Pago 301.

tn

Reque\'endo dii'!pen,)a de intersticio. (SeslI:io dt}
29 de jnJho_) Pago 138.
Sobra o Iwoject'l do Senado, n. 5, de 18Qa. (Se-;....
são (le i de ago!;to.) Pago 1.53.
Dnndo-Rc pal' suspeito na commissão do .iusHça
e l&gislaçiio. (Scs~ão de S de agosto.) Pago .Joaldlu catunda (O Sr.) - Discursos:
218.
80h1'8 () ol'c<amonto elas Relaçc)f>R Ext<:ll'iores.
Aprosentantlo um }lr(Jjec~o. (Sessão do 1.0 de
(Sessão de 2111e julho,) Pago 45.
ngostu.) Pago 2·13.
Sobi'(l uma ilHlicação do Sr. Yil'gilio Damnsio.
Sobra o pl'njoeh 111) Sen:H(o, n. 5, de 1893. (Sei'!(Se:m"io de 4 de tLgostO.) Pa~. 1~ií.
sões do 1 L e 12 de .. gosto.) Pags, 205 e 291.
Apl'ai'!entulldo um1. petiçiio. (Sess[o de 15 de Joaq-uirn I\lurtinho (O SI'.) - Di~cllt'sos:
agos~{}.) Pago 206.
Sohre a propusição n. 101 rIo 1RO?, (Sessões do
5 ~ 10 de agos~o.) Pngii. 10a c 21().

Indlcacõee:
Indico que as commii'!~Õe8 de constituiçfio, La))er (OSr.)-Discut'iW:
SOIrI'8 a. mOl'le do Sr. sClllatlol' 'l'heoíloreto Soulo.
podel'es e diplomacia e (in liounçaR, tomantIo
(Sessão de 12 (le agosto.) PaI;. 276.
em (,'(lI\,'1idet·u.çi~<) a ,\JollS:lgem dirigida pelo
Sr. Vice.Pre3irlento da PLepuhlíca ao Congr(lsso Naciou<ll. 11m' occasi:i() Il:~ :,l)flrtUl'a da Luiz DelRno (O Sr.) - Discnl'.'Ios:
Sobre o proJ8cto do Sen:lrlo, n. 12, uo 1893. (Scsactnal 8('88[0, na. parte .. oh ti 'Ia a abllROs
flão de 18 d~ jlllho.) Pag, 18.
comlllAttidos pelos l~s~a(LM quo tfl0m deerf',latlo Cl est:"i.o nrr'ecatlalluo impostos do impOl"
Fa7.p.ndo Ilma l'flclnmaçuo. (Scas,'io de 19 d6
t:l.ção, com violação das tet'lIli n:lntc,~ rli."IN;:j ~
julho.) 'Pag. t2.
<,;(i'!s rios al'ts. 70, n!>;. 10 e 20, 9(/ §;10 t> 11
da Con.,dtnio;iin Falleral, intcrpnnllll.lll! com l\lanoel Victorillo (O Sr.) - Di3cnl'so~:
urgencia, sell IJilrecer sobro as medidas legisSobre <t pl'oposição n. 9d ele 1802 (Sei'lsões ele
lativas que convenha adaptai'. a(lm ele que
17.25 a 27 de Julho e 4 de ag()slo,) l'ags. 5, 80,
seja l·espp.it~do o pI'cceito constitucional.
101 c 189,
Sala das ses9õa'l, 1. de agosto de t8~)3 .-GC1MI'oSO
Sobl'8 o pt'ojeeto rio SenaJo, n. -12, ele 18)3. (Ses1\I(~rquc$,. Pago. 152.
são de 10 dejulho.) Png. 23.
li: Inclico
que a 1\10sa do S... nndo, dil'igindo~se ao
Sobre ti. PI'oposiç50 n. 13 dn18t13. (Sessão de 21
cidadão Vice·Pl't!~idenr,e do Hf'p ; bliol\ , comde julho.) P:lp-. 39.
mllniq1lc ,,\ S. 11i\':, O.'i t.,le'iramm~,~ alnrmant.'s
que tem recebido do gO\'Cl'110 do J';st!,do do
SlIhl'e:L Ill'Oposiçiio n. 3fi, dn f8~3. (Se::;sôes de
S'lnt'l, eatlt<rrin:l, f!lIjO c(~nt"'xto m:Ü~ fia ag,'tn 11 del :Cg.l"tO.) Pa:;s, tGS t> 262.
J?l'1\vfl com os que "eem Il1Jblic:i.dos nos jm'nnN;
Solll'tl 11111a ill(licC\çiio do :-o',r, Vh'gilin namnio.
ne hoje, e dt>cl:u'fl 11 S Ex. 'lua o Sena.do.
(Ses~ãn de alie a.!:osto.) Png. 173.
l'l'lwe>Hmtante consti~ncion:ll dit'ccto tios Ir;s80h1'e o p:'\r(~cer n. 102 de -1893. {Sessões de 8 o
Lados fedel'arlos, cstá.- }l1'onlpto a collahol·D.I',
9dcagosto.)Pag,;.2200236.
leal e acÜví.l.menle, com S. Ex., afim de que
t(

INDlCE
Sobre o pl'ojec(o n. iR! de 1893. (Sessão de 12
de agosto.) Png. 273.
Sobl'i"l a mOl'te do Sr. senador TheQd0reto Souto.
(Sessão de 12 de agosto.) Pago 275.
l\leusa~eDS

(

:

S~s. 8CIHl.~Ol'es.-

Sl1bmeHo {L vossa appl'ovaçao, na forma do art. 4tl, !llt', d" Cunstitui~~ào. ~ nomeação do b:lchare~ José Augusto
Ferl'e1I'a d.:t Cosla punI, enviado extraot'din~l'io e ministro lllet-.ipl1tenciurio lia U.ussia.

Capital FetleraJ, 31 de julho de 1893.- Flot'ia'l1O pci.1Jr,to, r. (Si'ssaodcl de a"o~lo ) Pa.

147.

O"

O'

« Srs. pt'csidente (\ membros tIo S~naclo.- Sa-

tisfaz81loo o pediLlo do Senado, cotJst,anl.e da
"Vossa i\Jl'Ilsflgem de 22 do lllez findo, 1','lativa
{I prisão de 11m dos memhrOR dessa Camara
tenho a honr<1 de communical'-vQs o seO"llinte"
o senador 1i:dUUI'do \Vandenkolk, nlt~i1'anh~,
reformado, foi preso (>01 fln[!"rallt'~ cl'ime militar, jnafian~u\'el, ,Íunlalllénte com oatro!l
deliuqlleutes, a bOl'do do paquete uacional
.l1tpitel', na harl'[l elo nade do I';fitndo de
Santa C~lha,'í~a, pdo cl'llz~dor Itepublica,
que hana partido Ile~ta capital COI1l ordem
flxpressa ,de I er~.eguir e cap~ul'!lr o dito paquete. E nolorlo qlle o menCIOnado almil'an.le aS1illmiu :' comm!lwlo do .ll/pitel" ao
8ullll' eslc, no dta 4 de Jlill~<) nltimo, do porto
de Buenos-AYl'es com d~stlOo ao Rio de Janeiro, e tlirigill~se a pOl'to:J predis')ostos e
njn~t(ld08 do Estado do Ul'ugllur, ü:cluindo
o pOl'tO de iH.ont2\-icleo, nos qliaes recebe'l
f!'rande qllnutldade de al'mamento, mUllir,;õcs
e gente armada,
Isto feito, urmou eOl .gnel'I'a o paquetl1 e se~niu
para a "at'ra do ItlO (h'ande, lia qual entrou
pela mítnh~ de 8 do mesmo IIJez.
Denlro da barra, i~nn a insignia ue almiJ'ant8'
l} neste carllctcI' allic.iou e Redl1ziu pl'açlls (la
força federal para, Juntamonte com a gente
que trazia, bomltanlear a ci{l:Idfl e bater~se
cO~ltra o gavcnlO cOll!ltitncioll<l.1 da Repuhlica; npoderOll-sfl de toda a praticagem da
mef;fUa bnl'l';1 f' urprehentleu os J'ohocndol'C'l
do !!pt'viço della; tOll1on á força fl.rlllnda os
Vuqudes lt(~lia, e AI/'I:O/'C: asspnh0reoll-sfO
por melo de <lmea,ças, tIa C/ln lioneirD, Ca))/{Joim'
cuja kipoluçfio em pal'te alliehl.l'n e em par~~
aprisionol]. jJllp~clindo assim que se execllt.assem as ordens do ~ovet'n() e tl'avou Jucta com
/li"> forJ;as lega e'! rle terra, sustenl<ln<lo, d 11l'nnte
II01'US, fagl), de que resuHal'am, além de e3tragos matel'iuf's, fel'inHlOtos e mortes,

Rf'pellülo e fugido do Hio Gl'anc1e para S;l.nta
Calharina, sernpI'A a bordo do mesmo navio
convel'titlo em ,'aSi) dR gllel'l'a, e com o dÜiLindiva de n.lmil'anle, aio{h pel'seguido pelo
C![lIllOI' naCIOIl[lI, e na permanencia do cdme
c(lnlinuQ inafÍ:lnçavel do commalldo, que se
:lrrog<l~l, df' fOl'<;.a de m:ll'inh:l., foi alc.lllç'ado
e aprtSlona~o pelo Cl'\IZ~Hlj)\, R~W!ú'icll" fJllfllldo, :lpproXlmiHlo <le terra, agnariln,,,n, in for_
maçoes, que mandara colher para o pl'osegnilllen to do seu plano,
SENADO, VOL,

nI. .
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Considerando que, segundo 11 legislação e jllri!Jprlldellcia patria!J, os otlicioes l'efol'mados,
aSiHln como gosam das honras e privileglOs
concedidos pel,HI leis milttares, continuam
sujeit0s â obscl'va.l\cia do.s Reus preceit()!; e a.
sei' considel'ado!! como cidadâos - ao sel'viço
militai' - , pOt' isso que essas leis imJloem
sel'viços e obriguçoes aoS l'efot'mlHloli ;
Que a Constituição da RepuhIica, no art, 71,
não disUngue {lflL'll os seus etteitos os militares em SeI'VIÇO adiyo dos reformados
nem os crimes militai'cs poliUcos dos não
politicos;
QUB o Codigo Penal ua A\'mada~ declarando
intspeito ás suas disprJ'!ições - todo individuo
do sel'viço da muri nha do guel'L'a - . não cxclue o militar reforlllado nem qn:alquer outro
que não e3tivel' em ser"ir,:.o ac~ivo, pOI'quanto,
sempre que é seu pensamento só compl'ebender o que estiver em nctividado, expL'eSSLI.menla o declara, eomo se "ê do,> art'l. 176,
180 e outros; que entre as infracções do
mesmo eodigo, em que esti in{ticiado o almirante 'Vandenkolk, so inclue a do art. 80,
que constitue cdme militnL'! aind,l que o delinqu\'nte não seja militur; a qual, si estava
COoslllllllladu. em rebção ás lll'sças de marinha alliciadas no Rio OL'ande, nâo se pôde
affirmal' que não continuasse em relação ás
!lue apl'i.,>ionol~ e l'ecolheu ao navio, ClljO commando assumIU;
Que, om bora, pela relação do me-io a fim a
estas diversas inf'L'acções, sômente seia. applicaveI a maiR grave das penas em que haja
incorrido o delinquente, e certo que exceda
os limites ela fiança a penalidade maxima
eomndnada nos al'ti.~os do COftigO Penul da
Armuda, em qlle estilo qualiftcudos os actos do
dUo almil'a.mc (arts, 80, 87, no e 108), ausLruhindo mesmo os outros Cl'imes conncxOS
com os militares;
l!]nlencli clue me cumpria mandar a prisão,
alhmLas as circumsLancias já eXllostas em
qlte foi efft'ctnada; pal'ecendo-me que á encontrado no serviço do mesmo paq nete armndo
em gUCl'l'ít, com /l insignia de almh'anle,chúo
de apell'echo~ bellicos e de gento armada, em
}Jl'osegllimento do plano delictuMlO, (lliás puhlico e notorio an t,,;~ do ataque do Rio Grande,
pelu manifesto publicado nfl. propria imtH'ensa.
de::lta capit.al (Jil1'1!lll do çOlJlllll:j'cio ele 10 de
jUlllO) o almíl'allte 'Vandcnkolk foi regularmente preso om flagrante tldicto milit<ll' inafiançA vcl, como ponf\m e devem ser touos os
militareS que se levantam contra· as lei5 e
aulol'ülaclei"> constHllidas e são encontrados com
as armas na mão,
De todas as DccUI'reneias respectivas, na maxima.
parte já yulgat'Í33da:-; pela imprensa, flSl·á o
gOVPl'1l0 reunindo ()S dOCllluentos ncce!Osarios,
colhendO-Df! nos lj)gal'e1i em que clle~ se deram; e, O\lporLlln:HlH'nle, l'emeUel'Ú uo Senado pal'R os lins IH'e,-isto::; no ad, 30 da
COIlstitui.:âo Federal.
C<lfHi.al Fede\'al, 1 ue agosto de lSG3,-Ir'lr,j'út1l0
pei.1,'0to,)I-[{emettida li" commi~sões tle JUs~
tiçll. e legislaJ,::lo e de constituição e poderes
em 2 d8 agosto, Pago 169.

26

INDICll

l\lontelro de Barros (O Sl'.)_ Di9CUl'SOS:
Sohl'c a. .pl'opo,"iç1i:o n. 111, de 18D3. (Snssão do

Do Ministel'io (1ft Marinha, datn.do de 18 do corrente moz, tran!;~mindo ~ma c6pia exacta
dI\. lllanta. ria IlaIna do RIO d~ Janniro, de
accol'do com a. solicLLação cOllstn.nte do ofticio
elo Sp.nado, de 2 dA juoho ultimn, (Sessão de

OfficÍos:

Do ~ena(lor 11~dllal'do \Vandenkolk:, datado de
hOJe, da fortalez.a de Santa Cruz, communicando que, havendo chegado hontem â Capital Federal a bordo do vapor JUpitCl', l"lli

2e de.lulho.) Pago 9::1,
Sobre a proposiç.io n. ::J6, de 1893. (Sessiio de 8
de agosto.) Pago 223.

Do ;\1ini.'itol'io dos Negocias da. MfH'inha, {h~.
tado rte 12 do COl'l'Onto, l'emettendo om nome
do Sl', Vice·Pre!'lidonte da Republica. cópia
do l1!'!sentamenlo do 10 t.enente \'efol'mado
Ca~niJlo de LolLis fl Silva, e o lIoel'eto que o
refOl'rnou.

Do !nl'-smo Dlin~siel'io (l de igual data, dp.vol'
vendo, !Htncclonnrlo, um dOR autogl'aphos do
decreto do Congl'e!'!so Naciollal fixando :~ forca
~Iava[ 13M'a o anno do 1894. (Sessãu de 17 de
.
Jnlho.) Pago 2.

Do Sr. ffen:Hlol' FJ'ancisco Macha(lo. datarlo de
15 do corrente, commnnicando quo, tendO'SIl
agg'1'a,V1Lf]O,50? novo aspoclo, Ol': sens pafledmentoll, é obl'lgado a guaL'dal' o maximo repouso.

no SI', senarlor Gomenso\'o, datado de hoj.:eomT-unieando que llão p6d~ COmpal'(>cer à$
sessoes, PO\' acbllr-sc anojado, pelo falleci~
manto de sua mãe,
Do MinL"t~l'io da. .Tustiça e NegocioR InterioreR'
data/lo de 17 do C(}l'l'aDta, r~stitllindo, d~vida
mente sanccionaclo, em nome du SI'. Vice-

PreiÚ({ente ~Ia rtcpuhli(,fL, um clo~ lU11.0~r",Jlhos

da Rl'lsoluçao 110 Gongl'e.'1!'D Nll.ciollal, relativa

á a~ertHra da eOncul'l'encia publica, para um
pro,lccto de monumento D, memol'ia rIo imm01't~1 precur.qflr (l marLyr da RnpubUca no
Brazll, alferes Joaquim José da Siha. XI.I.Vie1'
- o 'fil'adentes,
Do Ministcrio (las Rela.ções Ext.el'iores, datado
de 11 da cOL'l'enln, l'clllcUendo a M(!nsa.~elll
q.l1~ o Sl'. Vü:e-PI'esidentc ti .. Repnh1ica. dil'lgl~l [to Senado, submeucndo :t SlIrt ~P):lI'O
vaçuo a nomeação do bnchnt'el Fl'nncisco
Coelho Dllart.Cl Badaró. ooino Eu"iallo F::l.:tl'8.OI'dinsl'io e Minislro Plcnipotenciario jlwto
9. Santa Sé. (S~sf;ão de '13 clejulho.) Pago 12,
Do Sr. D, do Amal'al, daLado do 18 do eorrente,
pedindo ,uma licença de 15 dias, para tratar
de snus InteresseI;.

Do 1° secretario (la Camara. dos Depul.arlos,
datado dfl 18 do COl'l'ente, oommunicando quc,
em s~são de n deste mel':, arluella Camal'a
não I)ôde dar o SOl] cOfl!'l~ntimenlo ús emnnrlas
do Senado no !lI'ojauLo rlUo nppt'ovn. as diviSi:iM ele di!';ht'ictoll cleitol'ae~ l'ehüi vos fiO art. 10
(pl'incipio) e a sllpprMSivfI. do ,1°; a, para os
de"idn!l fins, deyol\'o o I'eferido projecto e
C'lmendas.
Outro do mesmo secl'C'lLal'io e u... igual data, comlnnnicand() que fonuu enviMln~ á sancçáo
pN'Ridüncial o'! alltogl'apllOS da ret>olução elo
Congres'Io Nacional, (Jlle c,)Oced~ um anllO dn
licen~~a. no Dl', AlllphiLophio Hotelho Fl'eirG de
Cal'valho, ministro do SU[ll'cmo Tribunal Fe·
deral. (Sessão de 19 d~julho.)Pag, 20.

*

20 (lej1l1ho.) Pago 27,

delIe transferido P:ll'ft. aquella forj,alü'l.a, na
qualidade elc proso, segundo deprehende de
certas formalidades militares ClPOl' ess~ mo ...
tivo não pôde comparecer ao Senarlo para
tomar p~l.l'te nos selUl tralxtlhos, (Sessão de
21 de julho.) Pag, 31.
Do Ministel'io da GUOl'L'a, data(lo do 10 do
COrl'ente. uevolvsnno. do Ol'~l~lll do SI', Vico..
Presideu to da H.~plLbliclL. (lc"idamento:l ~anc
donado. um dos a.utog-raphos !la. Resolução fio
COJlgr~::I~o Nacional, di'lpensanctll de concurso os adjnntos do SCl'viço ~u.llit;n'io do
C\xel'cilo que tenham mais de rlous nnnos
de IH'I'vil;/J p.tfectivo, [ll'estmlvs com 701'110 e
pl'ofLci(cOnl:i:l (l toma lido ontra:'! providencias,
(Sessão de 21 de julho.) Pag, 82.
Do {O secretal'io da. C:\lnat'tl cios Deputados:, 11n~
tado ele 21 do COl'l'el'l.te mefo, commnnicando
quo foi devolvitlo áquf'lll:~ Camal'a, g[lncciona(Io, um dú.'l ant0gmplw!I do, Resolnç;,'i,o do
Congresso Nacional, qU1~ ol'ganíSit o Sl~pl'eUlO
Tribunal Militar. (Scsgiio de 2"2 fle ]ulho,)
Pag, 41.
Do Millisterio da FaMUlla, datado de 21 do
COl'I'onto, remoUendo, em rcspost,1. ao offido
do Senado, de 2 do mez pl'oxim.o findo: cópia
do l'equcl'imento C'lnl fllle o 1)l', AntonIO Josó
d(l Sampaio pCftiU recoll~jtleraç;l:() do neto 110
~ov"rDo,q\lel'escindi\l o cOlltracto d~ arrellda·
mento das fi\'/;anuns !laci.,naes no EstarIo do
Pinnhy, foito ,10 mesmo Dl'. Srllnpaio, (\ dos
~lospachO!; !los SI'S, ex-ministl'oll sona,lot' ltorh'igues Alves e Dl', SrH'zcrlel1o COI'l'êa j c
bem ;u~si m tIo tdcgl'amm;~ que o rel'P.l'ido Dl'.
Samp;üo pediu pal'l~ juntar ao seu I'equel'illlC'lnto, 110 {lunl foi cxar~lclo o dcgl):t~ho do
Sr, 1{odrignos Alves. (Scst)fie de 21l1ejulho.l

Póg.43.
Do Ministerio da IndURh\'ia, Viação e Ohl'as
Publicas, datado tla 22 fIo COl'rl"nt~, Mmmunic:l.lIdo, pal'a conhflcimonLo do Senado, (lua
em lima das salas ilo I'cdiflCio occnpado pela
Repartiçãt1 Geral dos Tr.'legrapLos acham-se
cxpm:;tos os specimens nunet'ulogicos c bolanico!!, plnnt.aR a pnotogl'aphias traziJlas pela.
commissIT.o di) plauitltl) ct'nh'ill da Rl>pnl,lica,
pOlIPDIlo os 81'.'1. SflníU1Ól'(H; comparocer lU\mesm:~ sala, dn dia 21 em (It'lallte, dali 10
h\)l'as (h manhã á" ,I da tarde, para. ·examo
e ÍnsJll'eção dos referidos vhjMtoS.
Do mesmo ministel'lo, untado ele 24 do eOl'l'ente,
devohcndo, 11:1 nccionado, um fl()~ uutl)grnphoR
da Resolnção do Congre58o Nacional que atlto~
l'i:m o porler J<ixccutivo a. pagar a n. 11al'ia
Caj'o1inu. Rheingantz. a qnantia de 1-11:00jS!H8.
Do Ministcrio das Relações Exteriores. datado
tle 24 do corrente, accusaudo o l'eeebimcnto
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. d a ilfellsagem dirigiu.;), pelo Senado ao Sr.
Vice-P!'e:>idente da Republica, relativa às
nomt>-açõefl dos Srs. Antoráo LUiz vou Hoo~

nhoHz fl Francisco Regis ne Oliveira para
ministros do Brazil na Áustl'ia-Huugl'i<l. e na

Halia.

Do govel'uador do Estado do Pará datado de
30 do mez findo, agratleMnrJo a 'remessa. de
urna collecção de A1l1u{ot!s elo Senado, Ml'respondentcfI ao <l,nno pas~ado, <'I de um exem ..
pbl' do Jl[a,nllal do Senado;', ~ berr. assim 1'e_
mettendo dons exemplares da Constituição

daquellf

Es~ado.

Do governauor üo F.stado de Mano Grosso.
uatado {le 3 flo me7. findo, agradecendo aro":'
messa de UIUa collecçiio de Annaes do Senado,
do anIlO passado, e de um exemplar do J.l{anual do Se1ladOl', e hem: assim en,'iando dOlls
cX6mpla\'es da Cons~ituição drHjllClle Estado,
(~essão de 25 de julho,) Pago:. 65066.
Do Sr. se~ador Juã.o Pedl'o, d~tado de hoje,
commulllcando que, pOl' motIvo de molestia
é fOl'Cado a deixal' ua comparecer por algIIn.~
dias ál> sessões. (Sessã.o de 26 de julho.)
Pag.89,
'

Do i o sect'e~do da Gamara dos Deput.ados,
datado fie 26 do corrente, cOillmunicanclo a.
t'cméssa feHa pelo Ministerio dos Negocias
Intel'iores, ft'1ueJla Camal':t, dI'. 11m do~ auto~
gl'aphos, sanccionaclo, concedendo um anno
de licença. com orrlenado, ao ministro do
Sltpremo Tribunal Fcdel'al AmphiloVhio Botelh.o li'l'eil'e de Canalha, para tratar de sua
sanda onde lhe convier.
Do rnP.sIIlo secrelario e de igual data, devolvcllw
do, pal'a os fins cOl1venicn~es. a ementla do
Senado ao al'L 2° da proposição que ltutorisa
o Poder Executivo a abril' o credHo de
12:311snl para o pagamento das despezas
feitas por conta. ..la vCI'ba Socco)')'OS PulJlicos
no exercicio de 189L com o t~'atamento de
indigcnlcs alacaclos de mole~tias epidemic:ls
no I~stado de Sanfa Catharina, á qual aqucUa
Camara não pôde dar o seu assentimento.
Do mesmo secret.al'io e de igual data, con!municando que foram enviados á s:l.ncção
os ,mtograpllOs do decrelo do Congl'esso Nacional, que alltOl'isa o Podet' EXeC\ltivo a
pl'estal' pOl' conta da verba-EventuaM-clo
orçamento ria despf!za do Minü,tel'io da Fazelllla, no exCl'cicio COl'l'ente, um lmxilio pecuniario, não e'S:cedente de 10:000$, ao Instituto da Ol'dam dO!! Advogados BrD.zileiros,
para o fim de ser l'ealizada a exposição de
ll'í\balhos jlll'idi~os, qUA o mesmo inst1tIl1;!)
pretende iuaug·urt\r elU agosto JH'oximo futlll."o.
(Sessão de27 dejulh<l,) Pag, 97,
Do presidente do Club de Engenl1aria, datado
de 27 do eorl'ente mez. offflrflcemlo á comij ...
del'ação do Senado a Reta da sfls;;ão e"p~cial
daquelle clnb, realiz:ula a 25 do maz corrente, 1'olati v<t ao projecto de concessã.o Solicitada por F, Doncker, (Sei>sno de 28 de)
julho.) Pag, H5,

Do Sr. seml.lloL' Luiz Delfino, daf.i\do de hOJe,
communicando que bontem não compareceu.

ú sessão e não compareco hoje, por força
maior. (Sossão de 29 de Julho.) Pago 132.
Do Minislerio (la Justiça e Negocios Interiores,
datado de 2B do CDrl'ente mez, remeHando,
sanccionado, um dos autogl'aphos da Reso·
lução do Congresso Nacional autol'isando o
governo a conceder ao escrivão do Juizo
Heccional, no ~;stado da Bahia, l\Ianoel da
Mello Mattos, sais meZ6S de licença, om pro'"
rogação, pam h'atai' de sita sande. (Sessão
de :H dejulho.) Pago 143.
Do Ministerio ela Fazenda, datado de 28 do
me:.:: proximo findo, remettendo, em resposta
ao officio do Senado, de 8 do me.uno mez, as
informa.ções sobre o requerimento om quo o
inspector da Thesourada de Fa7.enda do Es·
tudo do Espil'ito Santo, TOl'qut\to Caetano
Simões, pede ao Congresflo Nacional que a
SU1\. aposootaçiio, concedida por decl'eto de 22
de abdl de 1800, seja considerada com todos
os vencimentos dn. tabolla J, anneI1\. ao
decl'cto n. 24 A tle 3 de março do corrente
anno.
Do 81'. Al'minio Adolpho Pontes e Souza, da~
tudo do Amazonas em 4 do mez findo, communicanuo ter sido eleito para o cargo do
presidente do Sup~riOl' Tribunal de Jnstiça
daquelle ~stado e para vice-presidente o
Sr, desembargador Felipp~ Honorato da
Cunha M~ninéa. (Sessão dI) 1 de agosto.}
Pago 1.41,
Do l\Jinistet"jo da Indllstl'ia, Viação e Obras
Publicas, datado de 81 do me2 p~oximo
findo, rOlllettendo cópia do telegramma de
12 rlaquelle mez, dil'igiclo ao mesmo ministerio pelo di1'6CtOl' tia E"trada de Ferro
Central de Pernambuco, parl;icip,~ndo que no
dia 12 do referido mez de Julho, pela primeira
vez Um trem da dita estrada atraves!\Oll a
serra da~ Rllssas, 11assaorlo satisfactol'iamelltc pOt' nove viadlldos c 14 t nnneis, q ne
durante o período de nove allnos sel'viram de
obstaculos á realização de semelhante facto.
D~ meSl1}O ministedo, da.tado de 2 do COl''''
rente me1., I'omct.\.~ndo, em resposta ao oHiciú
do Se.nado de 15 do lUe.Z !lnclo, informações
flobre os contractos de introdllcção de immi·
gl'antes e que se acham caducos. bem assim
os qne continuam em vigor, lõelebl'ados no
antigo e novo l'egimen, (:-3essão de 3 de

agosto,) Pago 11i.
Do j)Jinisterio da Justiça e Negocias lntel'iores,
datado de G do cOl'l'entG, (levolvondo, san~4
CiOll<tdo, um dos Rulographos da Resoluçao
do Congress,) Nacional, que di\'idill os Estados
da. Uniií:o em dislriclos eleitol'aes, de <,ccordo
com o art, 36 rIa lei n. 35. de 26 de janeiro
tIe 1892.
Do mesmo ministerio, rle igual data, devolvendo, sanccioua.do. um dos aulographos
dn. Re;\olnçito do Congresso Nacional, que
concedeu a D. 'l'hcr<,,;r.a Flol'nntina de Cantalice, irmã: do c:llJitào de I't'agat.a. Francisco
l<'laviltno (\e Cantalice, umR. pell'São mensal
equivalente ao meio soldo daqnella l)atente.
Do mesmo ministel'io. e dcJiigual1 da.ta,1 de ...
yolvendo, aanccionl\do, um dos autogl'<l.phos
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da Re~?lação do Congrcs.'w Nacional qlle
elevou a quantia do 3'):),S m~nsaes a pensão
cenct',dida POi' dect'eto de 22 de f ... vel'eiro d':1
1890 a. D, )Jal'ia Gl'rtI'\tdc~ da illotta Vioir.\
(la Sil~'.\ (Viscoudess:\ éb Viúra dn. Si.1I';\),
reparhtb.menre com SlU tmla D, Helen.'\
Visira. da Silva.
Do gOV61'naOOr do 8slado de :\I':l.tt,) GI'(}SSO,
remettendo, impre'ii'.Vs, dous e~03mpb.l'''s da
Jei n, :3.", d~ 7 lie junho findo, estabelecendo o
procesc;o p:u'a as eleiçoc;3 eSla.r\oaNI o Illunicipaes. (Sessão tle 7 tle agosto.) Pag.,203.
Do Ministebo da Guen'a, (!;ltlldo de 5 do em'rente mez, de,'olvendo, sallccionatlo, um dos
[t~t{)graphoR da Resol ação l10 Congrei>!'lo ~í1._
clOnal converten'-Io em ordenado ti. dinl'ia~
jornal e g"l'atilicaç;"io que racebe a mestranço.
do ,'\l'senal de G-,!EH'l'a, (113 accordo com :1
,ubell,'). nc1ualmcnle em vigor.
Do rni!smo nünistcl'io, e de igual thta., devol·
"endo, s<toccionado, 11m do'l l1utographos
d.L ne",()lu~ão do GO~lgr(lW;<) X,u',ioIlaL deelaraorlo flue a reforma conc~dic1a ao capitiio
aggl'pgado ;1 a,'ma de> lllfant(l.ria Antonio
Ga,ldillo Tl'a"as~os AII:e;l, de "O stH' couside-l'ada 110 pMto de major r.onl o r~~pecti \'0
soldo P. :;;raduacào <lo tenente·col'onel. (::;e.s.~iio
de8 de -agosto:) Pag, 217,
Do, SI', sCn:JrlnJ' Joaquim Leo"i;;i1do de Sou'l.n
COAlho, datado de hoj', communic:1nclo (jllP.,
tendO-58 11;;,;1':1.\':1110 seu,> JnCOmfllot!O.'l de
s~ude P. ncct!ssHanrto tll1f>{mtal'-se por alguns
dw,s lIe3bt crlpital, pede 2IJdias de lic,:)IlP,

pnra enviado extl'aGI'(linUl'io e ministro plenipotenCiado na Rns'\ia,
Do gO\'el'nadOl' do Estado do Piauhy, datado da
10 do nwz p".,ximo findo, agradecendo a c01lec~ào dos AillWCS do Senado e o exemplar
do llJanlU-I-l (lo SCI/adm' ,. e bem fissim l'emet~
tal\elo r10'ls exemplal'es tla Constituí~,ào e dous
das lAi.S ol'gani.cas rlaquello E!lttl,Clo,
Do go\'et'n~dol' do Estatlo da Pal'allyba, dat<tdo
ele 24 do mez pl'oximo linclo, communicando
quo mU'J<lolla data rens~uJllhl o c.3.rgo de Pi'Ssidento daquellc E'Ilado, l'enunci:lodo o reslo
(h li~elJça em cujo goso !lO achav{\.. (Sessão
de il de agoJsto.) Pago 253,
Do lo secretario da Camal'a dos Deputados,
datarl!) de 11 lIo corrente, communicando (llIe
atluella Cami\l'a, elU s~,;Rão dcs.ta. data, não
p'J,-lc (\:\1' o seu consllotimento á'l emendas do
Senado, oH'l!l'edrlas á proposição dCl G:tmat'a
dOf! Df'pntaJoi'i quo Hxa a d{'spez~\ üo Ministeria das Rebções I,!;xtel'iOl'es parti. o eXI'H'·
cicio de ft:.9L
Dl) Ministcrio da Marinha, datado (Ie 10 do
COl'l'ante, de\'oll'endo. sanccionar!o, um fios
ulltograpllOs da Resolução do Congresso Nacional autol'isando o Pod~r EI.ecutivo a
reintF!gr[t1' no pO~I() d8 fiel lie 1a. classa da
al'mada o ex-liel Theodolllil'o dn. Gama.
D0 Minisicrio da Guerra, datado de 10 do cor1'oot(>,. remeUclldo .:t. informação pedirIa })elo
S'~,l\adj). ~ol)l'e a proposição rIa Garoara dos
DeptlLadoll l'clati \'a á C\lntagem, para a jul.lihtção (lo professor d<J, Escola. Naval .José
Diogo Osorio de Oliveira, do tent[)o em quo
seniu no ex:el'cito, (S~ssão (le 12 de ago3to,)

Do Ministerio da Justiça. e Negocio,; Intsl'iorps,
Pago 267.
datado de 5 do cor['cntc, devolvendo, sanccio·
narlo, um do,~ aI1to:::-l'uphos ria Resolll~,iio elr,
Do 'lo secrotal'io da Gamal'a dos Dep~ltados,
Congresso N:wio!lal autods''''ndo o Poder
da~a.do de f.l rio corrente, conununicando
Kx:ecntivo a conc"der a José Alves de Cal'~
qu,) nestl. (Lüa for.'Jil enviados â lIanc~iio UO
,'alho, chefe dA secção da conlabilülafle (\:I
Sr. Vice-Presidente da Rep'lhUca os a.ntoCasa. de C01'l'ccção ua C,qJibl Fedel'al, um
g-l'aphos do decreto do Congresso Nacional
anno tIe licença sem vencimen[;o.'l, P'l.l'fi tl'atar
lixando as forças de terra p:\ra o ex€'rcicio
de Slla saudc,
de '189-1. \Ses:;i'ío de 15 do agosto,) Pago 295.
Do secrptariQ dI)"; Negocios do Intel'Íol', do Es~
tarlo dc S, Paulo, datatlo drl ·1 elo cOl'rent'o', Parallho8 (O SI") - Discut'so:
reJllett.elHlo uons flx.cmplares do l'elatOJ'Lo
AJlre~onta!ldo llm:\ emenda, (Sessão ele 25 de
que, em 1 de abril deste anno, npresen~oll,
julho,) Pago n,
.
com os rt'>spectivos anne,:o"l ao OI', pl'esi~
dente d~l,(lllellc n!stado.
pareceres:
N, 117, de 18\:n, da. comllli.~g.1o de fin:UlçRs,
D<! lI1i:lÍ!'I~el'io da lndustl'ja, Viação e Obl'a.~
f>obl'o isenção de imposto de importação pot'
Pllblicll'l, (laUHlo du 9do corrente, l'erne1tendo
15 allOOS para machinislllos que Julio Eduaru 1'elaçi'i.o de lodas us conce,:;5Ões de estl'iHb~~
do Gineste impo"tal' para a fabl'ica. e estade (81'1'0 ieibs pelo goverlll) dn. Unifio, com
belecimento mslaIlul'g'ICO, que ef\tÍl monlando
especificação dos prazos de concessôc~, favona cülade de Clu'yl.iha, ERtatlo do Paraná.
l'es pecuniarios e condições rle reversã.o.
(Sessão de 17 de jlllho.) Pago 2.
(Sessão d~ 10 de agosto.) Pag, 245.
N,
US, dE'! lR9~) da commis;lão de marinha e
Do Sr, S_3U<H1ot' The!)dorpto ,':::'lUlo, dntado clt' O
gllol'l'a, olfcl'PC6llflo para 3"- discussão, l'IxUgitlo
rlo corrente Il)",Z, COllllulluicantl'J qne por jll~
de ;1CCO['I}O com o vencido em 2", o projeeto
commouo;; rl~, sallde te-lll deixado de compado Scnrl.llo, n. t() de 189.3, marc"ndo os casos
reCer:lB "fHI'iÕI!3 do Sen~do, o quo furá log'O
e
motlo do revisão do;; pj'oce$'lo'J li nu os de
que SP. rcstahe.lera.
cl'imas militare,J, (Se5'lão de 11 de jlllho.)
Do Uini<;t,wio tla~ rV~hçõe,~ E~t~rlOI';JS, (labdo
Pag.3,
de I\J do CO!'I'únt>?' HHl7., accllsando o recpbiN, 1l'J, de 181J1, d[1. Cf1mmiB~ão de redacção,
l~l~nto do omeio do Sen<l.fl() com o (1.lIal lhe
sobre a execução do § :1° do ,\l'L 11 íb Con1~ll'emet~ldil a '[ollsagem dirigi.t;~ ao Sr, Pl\';fltituiçiio Fedin'al. (Sessão de 18 de julho.)
sldC'nte da Rf'.!:mblic~'\, e I'olativfl. á IlomeõJção
Pago 19.
do haeharel José Augusto Fen'eira da Costa.
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N. 120, de ISO,';, da, commifsão de finnnç.'l.s,
Bohre o orçamento das Relações Extel'iol'cs.
(SCSSltO de 19 de julllo.) P"t:. ZO,
N. t21, de 1893, da comnüs!;ão lte marinha e
guerl',l, sobl'fl a proposIção' n. 2·1, de 1~03.
(Se5',ão de ;2U de julho.) Png. 27.
N. 122, de 18m, da commiss5.o de fmançns,
sobre a proposição 11.22, ue 1893. (Sessão de
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(Sessão de 20 de jLlllw.) Pag. 27.
N. 124, de 1893, d:li,
e

n.

gUBL'L':J,

n,

d~

c{)mmis~ijes

de marinha

e de finanças, sobre a proposição

1893.

(So~sft.o

de 20 de julho.)

Pag.27.
N. t25, de 1893, lbs commissões ue mo.rinha
e guerra e de tinançaf>, sobre a pl.·opul>lç;io
n. 21, de 1893. (38:-,são de 20 de julho.)

Pag; 28.
N. 12ü, de 1893, UiL commissão de constituição,
podei'es e rliplomaci<l. concedendo '15 dias !le
licenç,t ao senador U. do AUH'Lral. (Se~são
de 2L de jul~.) P"g.32.
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(Sessão de 21 de julho.) l'ag. 32.
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n. Hl, de 1893, (Sef\são de 21 de jldho.)
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N. 1::\0, de 1893, ua cowmiss5.o çle marinha e
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julho.) Pag, 43.
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milHares. (Sessiio de2J de julho.) Pag.43.
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n. 24, de 1893. (Sessão de 27 de j111ho.)
Pago 99.
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N. 1G3, di'; 1893, das cOlllmissões de marinha
e guerra c de finança::;, sohre fi. proposição
n. '15, de 1893. (Sessão do 8 ele agosto.)
Pago 21S.
N. 1G9, de 1803, da commi"são de nw.rinha,
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I-J,,,,b,,w e~I>0t:,;n.

j':lr!\

.,,-, JU!,!!;"';"')' Q (\,·""r,·"),, ,lo ~l ,I" <1~u",L\"o
,I<- l~',él ri. 2, .I,' lIoY<'Jrlko de t;<.l;2, ~m (1"0
Q"Ol"e~1l 'lO [:j611>,Lal ~I,I)tflr da I~"~r",c"o
d,·sl.' "'I,i,hl" I,,::.r

Lh·
,lo
~

",~<l,,''''''''

<:',,"['.)

do

,j"

c."',, .. ~'"

,u

I<[" ... no 1"'''hi,)n,~L"

e (I de :;0 ""'''r~j:'',
<i" "lcrciLa. (S~"jei.D d", 21

,;,~'I'l~

:-1al" ,l.,~ f~~ ... '''A, S de ~I!"~\O da IIns.- .,,-,>1.
'1~:'~:"'!l~~"'·i"J,a,. \~·< ... de.'; ,J" "I>MIIl.)

dd j1dh .... ) P"f>.

:U.

Itc'I"eiro '1"0

I'''ptu ;,,,

• H.,"(u~jra qUft, \·.oonb'·citl"" "'''''I'"'\'·1:oi, do
!>,,,,~do i'M" "'''','''' ~d m··d,,),,~ I~ii.b!i;.~$

'

iml'ürb" Jlnv"';'" do. 'ne;"g.r~ do(~>..~. '1"
~,h,,,n.,,"G. ~~rl..'lJlo), ,I" P'""'""H", 'i':~ ."",

,·U"

'''~

I,Ma

Cúm"~,.'f,

c.

c''''o,·~"lnkmonw.

TIOln,,,o (lO'l d;"~ltOI ~~<~"tlr."lo, ~I Ih","
C3"'.UJ\.I 1'010 orl. ~ildn C"""Ii(,,,p,,, ~'" f:"""
I'nnll~ dll. hhcrd,,(I~ o ;'"\"pcu,llIntin. ,lo e"'I'"
Q.II

1"·~:,"II\~IYo.

Sal" d,,~ <1""';"<, 2l fI" j"lho ,!,. ISO"l. _ Ruy
lJa)"/"s/J. _ {:-;,,,~.Í'l (loJJ!1 tl~ julho.) P~g. ~':;.
"H~ql~;"o 'IL'" " .\f~<" do

Sc,,:tdo ollkia

(t"

Pr&-

r..l""I.' d" [("putol;,l, V,!'".I" '1"<1 ioform.1
0·)1""';L CI)",m"n,c'.,.:;''', :".~., (",h o. ~.d.~ Cn..
w;wa, p"h .",(:"l"r I<:,~,,~,.,.h.> \V:\O,,!,·:ti:ull. <l~
"eI",r-,~

!lt,'", nA f,"'I:.I·'I.',

,t~ t;" .. !:t (,"1'-.

sak"::,~,.~;·;:":\'.:;~.':;.i,,lh ... <lo tm.J._ .1"" .. ""

• ~~"/:,"~":~~"~;:O 1:~~~'.~'.t~.:~:,,"~.~~I:,I:~~~.~.~r ,~,~~~~, ;2
em~",Ii\'"'' ,~al&n" !lr'~,<.·I".

Snb ,I,,"

fi'''''''''.

Zli '!~.i,.JI,o ,I.) IS(l~,-A,,,!"

j~'íl~/í~';lí~ ~'~I'l'l"<I'"dO

,,',

'os~,,,d~ 2" ,I~

• lt"~,,~;.,, 'l"~ "PI'Ol'O~(~"O 111I1I l'I'~l,;;"."mu O.
"" ...."i .. , .r, """'"''''~,;''' <lo lIu"n,.".t5". p.~" .• ,.Llr
1'"".",.,..,úl,.,· '" e",.."cllls.
811.1,0 d~~ "~""~~. 1':1 'I., jul;,n da {·'n. -D/)·
... ",!! .•

:n

\'ic"",, • (A~I,f{>~!\lIo D.' ".e.i,.'W do
de J"ll,,,,) 1'.l!;. 108.

D", 1"'''(''.",0''''"1,,

Gymn~.i"

r"",,,ub,'~'"

S:;t:;~}O'J':!: ~~:,:~~,\~,~~;{".~ ~'·~:~'~'::::~,~~.i~~ J~

~,.h .I"~ ~<"~";~', ;;l11~ "::,,,l..
,'",., .\lu'·'I""·', • I·.,~. ".~j.

•

'I,'

IH~l:\._GNU

1-t'~!'Míro ~,,~ ~ 1"'''ro~;6o ". :1" ,·"Ir,. " c~m·
""".-10, l"'r,~ ,li",r .,i, 0.1,.. 1., ""I."~,,. <iH I're."L\~1\\.o

Vl,"&Pr~",rleUI"

..

,,,·t ..

,t\ !{"l"'lol.c'1.

,,~

l~ da C..",'llIU1'=<') l',"ler.\l.
""",~,n o''
"OYO I"'rio,!."
OH " .. , 'lO .... •
me,)1<: <J:,"I~.' pr"~fldh'''' "I'M';'~ <I I~'''I'.' 'l"e

I",'a,o; t\,)

".i"

bYJiOlhr<.'. O l.JHl'110
_ An",·i~ W~o .•
uUn.Ol·'J [J.(r,. ~,,
I.:IY_';". na ~.'""'" d· 11 'le!l!:"':"'.) l'.~g. Zfô,
R~rl"rrJflI(lU", ~''1 q,'.\. f:t,.,;"lo ,1.,er<,\S nl1ftc' <c'"". 1··1B o ).r."H~,·"l,' d,. A«',~"lê:'" d.,
r,,'I,~,'k> li. J("I'Kc' 3 '·'I'n)>.'~."'·," <ln G"l"""O
1l,,~!\OII(). p:lr.' ,., an.' d,' "la ,,,.<l ,13.,.;.~".
a .." '"~~:tJ.·[oe«n ..",,,, "Ilic",~.• d~ It,'p"l,I"·~.
P;1f:l '1 ,., L, aI .."" "l.',,\,,·.~<, ~~,.Ji _., .." .1'1"""
m:\. 1"". >I\~ ~llY'"(I!,.\,t< .. r':~"'" ,te \J dcl
blk~r: indi"~,,dll. nt"lõI.
~I'"r,',.'" lia <>\0;';5.".

dn.

~1'rC)UL;',~<rlo..

~t:osl(,.)

V0l"

f~lta rl~

1'."<;. nl.

R6tJ.'lguCl/t Alves

(OSr.)_Dj~ru"",o,,:

Solo,"" o I""')"~'" <1" S·,u ,lIu D. l"l, ,lo fl'ltl,t (~,. '.~""
<h, I~ ,l~ J"lh".) r.l.g, ~:i_
::;"h\"~, " PI'"1)I,""."Ç"o n. 13, r1Q IS~. (S"'",', ,1& 2\
d" J"II",.) I·"r:. 39 .

So:!Oj~IlI,'.~~n.\~i~ 9(117, <l& IS'XI. (S.·s~"io

tio l?Ij

f';"hro.~ Jlf~I">(I.\i6" l1. O&, del~JJ. (:õ(~.,~'io)\I'
de juILo.) P~J.:'. 101.

N,,,,j,,,,,,I.ou, 'l'!O, no""" .J"gnlor (O

.~I:'."~"n,l" 1."'."" ";,1" "li ~m," Y"U"iUlII""'"
"q'''I"<ra<t,,, "," 'I"e prr""hom,,q j,'lI\," ~ \"'0"

,1..

nli"i~(Mi" 1',,1,1,,'" f"'t~r,,1 I'."'.'. 1",1" 1"",der
J".I"".'no, .'u'· ~"I"l",\".l Yi"I.,.;.w, ]l"r parI.<:
,1,,~ E<l,uIM. ri/); n.'. I. ~~, .1" ,,,.\. ,." 11· I
01" 0,1. 11 oi:. Ilw'm .. C","Rli!,,,~:.( •.

Q"n~.

2.0 f';i ,'<lo. A~n",lo,· .".;\ell", r,,,,,1 .. lIoil.o, r.~mO
""",..;" J" b'l,r"",;'" I'"r " • .1,.,,, ,I" r:.~v~,·r,~, etu
e~I:"I(I ,h' Inc"mmuu i'"~I'JI,d~,h,. ,,1""'.""0 'lU"

r<,,~·di,· ....,. ~c.",

eO>llllli."'-;'"

!~<>v"r"Q

'" I\totivó:< l'~r 'I"" ,·,li fHi.>., ,.·m
~~::'~:~,.;~k~llk'~aç.iO ll~~I.\ CtlmllrO, o ""u'l.L\"r

1.'

n.

'I"" ." ,"fer,· ,.. l!"tir.aç"", ~ol!G <, p.u""""" id

M , .. Ior~~;t~~,.l~,:o;r"",\l"'" I''''';' 1,~I)i!it:<r " S.:n~d"
.~

'17

Sr.)-Di~",,~a~!

S~,tl:~J;;ll:~~V'p;;;~í.o 7~·. ~~. <lo 18!13. (S.·~~."io (lo 2.:.

r"":".",, rt,,, a"",,,,, ~'t:,I,el~<,n,~"I.,~ fcJerM.'l
<l" ""truc(c',,, :;"l,,,rj,,,·,, f\ln~", j),jv ~~!,<I'elll Ruyu .. rbo .... (o Sr.)_Dh"',..,,s,
In,·lnhlo<. r"'"" ",. ach;,m "" I,,'}!"'" D:\l! \;,h,·n ..., ,l.,~ "'ll.""",,,I,,, l'~r~ Il ~,~,~"',., ,16
A!'fU-:"'I1I;'lldo "'" I'ilf"ju ....... iw"ukl. (~~~,;;;,) <.1<1 2l
<.I<lj"lho.) P ..g. 31.
;~;:\:I:'~i(;: t,',I~~ ~;~id:r):,'.~~j~j(\,~~~,n~·~~l~~
R<J,1""""n<l" I'rllr"f::L~"" da hora ,lo "~I.·J.ieDw
]><1,1,·,,, ".,., .",,~ J10",e. ",'j"'" iBd""I", lJ~'
rtfw!<h, ("tocllu,le Ib,rJ. ",,1..:\U<10·00 I.""!>''''

O rl'(ld'IIl JlN~lW Jl:lr" ~m I~\~"ru"!lt<' d" j~
...I.·"·",~",, d .. 18'Jt. (s"H.l" Ub ~'ll do
Julho.) P,lC{. 115.
~ ~quoir(l '1>1e O pr<ljoolll 11. 17 eUIN u.... ordaDl
do dia ,l~ llma()h~. Hld~I",·"d~ul.>"l\"n1.<~ d ..
d~n~"ao <10 pr"j.cto do co,I,I!''' "iYJI. v .. La kr
M!I lI.nl<)r declanul" nr< o:.;po~içtí.o d~ 1Uoli~os
. [lt.\hll"-klIl'DO JOI'IIa! do Com..nlt,.cin ,1" 6 do
. wct/lnto. 'luo." etldi(;'O nlo ~ont;e.\·vlI [\. B11'I~e"o.

b.>..\.OO V

•

t

(&~'"''

,1" ~I <I~J<llho.)

P"s:.

:It;,

fk;r;;:';;;~;h~,)'P~~'.1ç:~Ll!l.'~ L~\'o.

n. N1Mreu,lo

(sw;"u) d4

~"l.'~<io nominal. (S ..... u"d,,2!

JlIlbo.) Ptl.K .. 37.
tl!lxel"l,. vl''''r ••'~Õ<'" .,.,I'r' O ,,,aull;,,t,,

.'''1.1'ii.., .

(~.",io

,I..

!lu

,,"'a

Ih;;l d., ju!b(l.) P"g. 31.

Sobro O pU<b,r 11. IS4 de 1893. (5I'.;siio da l1 tio
~go~IO.) PDI1. m. .
.

3'

lNDICl!

l!!iIaldnllllh .. "lfU'lnh<> {OSr.)-DifIÇll"'O.~;
'\l"·"",',,t,'<l-l~ 111" I'l'Ol~l\to.
~!(O,:o.) P.~g. {\).I.

(Se,,,-,,, de 5 UO

SobroJ o )""ojoolll TI. 3:;,1111 1893. (&wo d~ S da

ag,mo.) Pag.

m.

Ke<!'I<lN!UrlO vola,::io uomiD~l. (&~~~() ,1\1 li d"
"g(l~\o.) P"I>' 2.:1).

8ub",tiLut.l"o.. :
A' J.lrDp".iç:'o n. 101. ,Ia Hl9t-

O C"ugr~s.<> NMi"""t resolva:
IIrl. 1.. O I'orler I':")e,,l;.~ lIl"".tn.1i prOXo:!der
~ '~fU,lo~ J'''r.l li cOIl.lr\lcç.-,.o de 1I'''õ\ .101rone_~.

m~UI"

,le bl,IoJ,\ do t,GO, q\le Ilgll~ dir,·~t:\
a C!llllt~1 )l'~do,"1 5. ~6!.a~i\O d~ f:"lr .....

Ri" •.
P:l.<~nrho '''';<>0. R.t~, ~tud!>lr p<x\"rão.!ler
f."I()~ ~I~ d,l ~il\l( .. la 0'1 d"I')" 11" bltob

~:O&~'d'6,~~~~O::'~~:~lIg: ~:~~~~ (I" [lW{,

,,"N. 2 .• O e;-,v<rll<> "hei ... "eroJito lIDC<lM:<rio
parn lleIUO<lç';'" ,10>8\" \<>\ ~ I'l~oó~m·:;.e:u ,l.b·
po11ÇY~5 em cOlltr.l1"I<l,

t, (1n nllllt\.O do Js<.J3. _ Am~_
,'ioo lAba, P"-I;. i'l)!\.
São <l~ l)lr~C<lr a~ coonllll!t.• .,<\.1 .... ',,'io.la.. ,l~ co,,Ihl"ic..io e Jl<)(I"r,'~ ~ ,le ünanpJ 'I"" .
S.~la d.1~ Afl!I.'tlo>~.

t'~I~~:fo',:~;j~;;'I~I:,:, Jj',~!~~~~';:~~ :~~:r,ct!;d~<)d~

1I\'Jlf>"I<) '\AerPI~r\r.;
2", uão ",l<loUl <) c<',ntfe.-\F;D N.~r.'<)n~t e O~ hu.c·
c\n""rlO' ,\" ~:~"~,,!i,'o L'Nler,,1 "ml ... "..; ...· 0\1
"b.IBr 1"'< I",~, .... ",IUÇ""5 "L' Ulo<lidilll "dnu·
n;S(r.1jiv;u ""~ac"ç,,o do q".ll<l"or l~i ~~"'
'I<>nl.cr"""do im\><,,""', Ob'" '~t"'"
0.10
a"", ' .. c""~hl"e'o",,lul.ld~ L"'JiI $tlnlcnÇ/l pr(1""
feri,h 1>&10 1iUJ.'''''''n 'I"'ib"n~1 J/ed8r!l1.
Sab lla.A..,.,;õe,~. _ N<LwJ(). Yiaori!1o.-Q. 8,,·

"""l""""

""!I"~"'-P. ,\I"dH.do._R"I~i.'I""S.

Al""•. _

..td.4j,/e. ÚJlm._.IJ{",I~j,·O ,I;, Y",n.".. ($e.M.ao

dc'Jd" :I:;'t>sto.) I'ab" 23,).

Telç"rn'OlDo... :
1'::>"l,?,h~'J

<to Tlj'''~1~, !<.:~1.ado do Sanl.b. C"lha~
1'1"", II lIó ~'iJr.... ,,1t> mOI. aq,m eone~biol0 :
M""", do SclJ",lo _ Rio.
O 110V~ dnle noullieil'lo, "",i~nle,po:tl' inllnDl~l'O$
r~",I"~ nt\<> ....L\\o.iQtl ,lo l'"vr,'uo doa\(, Es\.,~o,
"""'r:> .. ht..rdhda ~ d;'·",k;o ,I<>J e,oi"'t.......
t:u~m'to

a c"Qslltui(a,), d'liSOh'''''olo ,,'l'ri-

1,"',:0] 11:1. Rel;.<:iio, ~,'porlll"oio. p"""d~"do"

P""c.Huuolo vl"l<rn\.l\w.ctljo <:'d:I.<I:i<>., impor~
I.:!.njr~, .. "~aupndo a. l'>:lDl]1'I rh, ~llldo "'li
OO"lract.»: ruh'''..,,,, 6'" /u'gweul ... li..... 'rpo>
~",lici,,], c'e:..ç.~" • ~"~",,,lIlciiq 11" rllfJ"~rii,,
,,~ c.n"!!"rh • .refll .~rha 110 orç."u.",w llHm

""do jU~lific:ath. l)r!l.~ie-'lId" toolo~ O' onlro~
"u..nl.. ,lo.•• ~]""''''''",lo.:. )JftZ ~ ur<l~/lO <10 ~:s·
1.'1.<10 (I ""I>ro\,,,lll ;IIIIJ.Ddv-lP nM roy~luoiO>'

.'"ri08 tio ~1I1, f,o.\iI"nilo 10,1,., C>:) rn~i"" ,
tll.'\ ,,:lU'" .. impo.dind" aI" n f(\"lj',\~M> o
o..... om do goY<:rno d" U'u:io, drr~~,l <1:0. li~·
rmh1ien, niio JUJlI~ ~~n~'nr~ nn I'~nlinn~~:,n

II~ 1.,'\1 f.:<.Ivt,·"". boj"o"iculo 6 rap'uli:u.lo I'alo~
cidadãO'< rn1r!(I\Jl..o, o 1I~,d·, jü. e"lkx:a·o;c "O

:~;~~I',\~~~ov~:'I';"'~~ d~~d~<>d; r~~IeJ;t~:':le~

~do flOr \lI1 \lo""',,o, "do~ JOH~ F.~hd", J"

lua (,u!O[lo'ola T~rdad~jt/l.• ~ua p3t, 1l1I!lt'"'
nados ru:\o! hnl'lHrjo~ic01< do rlilo Ii"ver"o Ilu

~:lU~~~:UI~L~:;t~:.: rt;~~f:«:~~t, 8~i:~n~
~~~'I'~!'tn ~I~~V"O 11 8::~:;~I~'~~~~~ INV;~,:~

povo c.:l.\b"r;'Hto,", I _ ,tI",o"io P;"'"i".o ,Vo~;, 1"..,~i<lo,,1& iU,,",fillo ,.I:< 'n( ·nrlcr.~i.:t.,_
Em",", ,lo Cl/nh. .. , YiO(l-pr<'~;,I<'",,'''._ .lIa.-

n<>d J",,, So,.,..". I'n-dru, iUI,'",tt.·",o. _ Jol<!
AI",,~ <J~ lh'ilO, inte'Hl.c,,",._ lA.!..':
iu.

ÚI",.

~~~~:l~~-;. :..'~t;~I:n1:,Jt,~<l;::;';:~u,~~~I~

JQlt li"J,h"""io de "'ilm;" Glima"" ,nlen,lenln
CO'''UJ;U.lr1<1._ J(J!,l amÇ41N:l dD. S'll>rtJ>..
S.1"". I" S1<Pl'lluto,._
Z~ ~Ilp-

J,"'" n.... Kt>,.

~il~;;;,,~~"J. r~:~~ j~~"J~~~;,,::;;,'~l'~~~!

ci~ ,/< O/iU;;"a, 2<>.- J ...J M4",lc~ .z.:.. C"u<>
lIo)t}.O"iqu.:I, 3"._ ,\h,w::l ~I,..... GiJ1'i. 44 . _

~::JJi';,'..1,:'~,:',d~~Y 1!';;r;,~;~~~~'B~,~~.~~,~~
dino ,)',u"'''''. Z0'l'lf.PIMIO.- Ai"",in' Mo,··

;::;d,'~~:'~~ 3;:!p~:;:t''';'ri/~t(lf;:~c~
nr_,

""b-wmmi~ ...~rw

do PMwlkl!o._ Jo:,.

d:.~rj~~~ n.~:~~'\ .~!i~{;,.~:!-.:~~;r,;·R;
d"'9'H'4"" /}<I,,'(l/fI<).

Do g"uroa<lor <lo

~:~t3tlo

dõ lHo (Iv",,'" do

/\orl~, d:\!.:><I" dri 16<10 CO ..... llLe, n"'ru COnoobi<.la:
Pr~a,<lMI<- Sm",do Rr,~lil"".~r hOJe" "t.orLur" ."I.. ruM d~ ."<;lIn,1II,
........... ,.j,. ('r,w~lf" lcgill:o.t·,,,, do Co"gT_(I
1·:11311..;>.\. i\ ",r!l"~.I;>'m d"lüeoul1Vo a" DUO.
cio" "",b.at_~" .. njn~la" d .. id ..."I~rn"-, quo
10. .. 2~ 11.0005 I"':!.$.." 5<>1"'0 o. ol'Çll,n~!ltos do

Ri(l.

~!..~do.

EXj)I\I\i,lo

l)..,udo·y, ....-

t1,~

p(4,'" YdJu. .

.::id.;ule rI" J uir. (1r. I"ora. ~~I.otdo ue
15 <lo C<ln'/!n!.<l, ns,út>' Cl>nGe-

Atinn.~ GM~~.

.,,<10:
Invrprrlo

r.~l

doo

Mnlitn"nto~

dOR.,1 désl'" cOn.J",·c<., &1h

3."" ,lo Y."li.",,~

<In &",..,1 ...

° u,nu

n .._

t,,,',,,,;\ndo,

n ~nr."">:3.. MI~'nn'" dRt
l.<nndci~\.~ Jo~ .~,,~ trM (lr;bl~iro. """'J"'~ "r'·
S;;QÍI.,,<lU1>. !&'ul"l 11 hOO\'i\ d", ~l"It'M O (;Oll-

'1""

;1.<...

8"""';0

F@d~r:tl.

"d Dr.
~;Qr.

l)o,,~

na

[111.<..00

11<'''';''''4 V".r,

de V. l>!x.-

Co\'O-

M,,,n,,,,,d,,n!~ ""J.'O~

{Se"",,,o de 17 dojolb<l.l PBI •. 2.

"1f,tWidon li" S;lO\',\ C.,I~lIl'i,,~, oDl 2l do

oorreut..'. :;u..~iw c~nc .. hj,los :
&:n;W.o _ Rio.
O p\.. "o <.I~ .'H»",(Ao d" :t<Jo~erno <lo f",,,,,do
\>'lIa OJtl"'~I«l<l. ,\e nc"",'d~ ""m o !:(I'''!'''''' fc·
der&l. e~Ú .~oorlaDl~"c", eRl ~%ocuça<) ~m
'lUi",. t"""lid~(lo:d ~ ,,4oi 1I".,tllc"I"I:,ll Al<!m

~~ Ü~;~~, ~~~'i'~~~~~~d::J';~b:~~~,t(~;~~~'d:

cgfre:l K~r;h~~. I",l,,~ loealld,,,k~, bonl"'" clt.,..

r~~nd::~';:I.~ri~~~~:d;~~ rr:::n~~':,~

INOICI':
.~lrhd<," oI".]j"\.t,, 'Pie. r.)",,;,h, io r"l',l((~""
~1'''J",!n''''m JI (::<.'JI.1\'" .\I'I!O"·'II~1 c, ~"",""

'I~:; ,,~':1'.':':'~ ;):;'f'\~.'.l,,~l,\~'! O'I~';;, ,::,:':::.< ;~::"
pll·.•.~ )",pul.)".,!

Jm''''ú

MO&II-Seol\do, Itio.-;- ["'101<'" /(NVII", 'lu,' (,',,,,,,

~~\~~~I:~I\,~:l,) U~~;~~~",,~,:;~·nt~\~;~p~:\i;~'.~::.
CO,,.II!u.-rn um allt'lllo

~Io),lnh> ~ n.~,~u<l"I(>A<J

oi aUlu~olllin ,h, E514.do p.. r 1'''\"\'' ,lu gl>"~l"110
da Ullki ... '\~~Io~ 11ft .~,. di~lrihJl;do ,un IH'_
161;01\ ,h "ppn,i.;:in, 'I'!" ~~"'Din:o. dl,,,,l,, 'LV;"
:>0 ml'",".I,,,1
l'ln,.,,, ,,,,, Rnuullcl""do .1

a""l ..."'ae:io d..

oll~r" ,\;I. eomml"~:'"
,\~
tMr,,~, "'" I!).,m .. ,,~". Hercilin
0;\·
dor U" E~I,,,I,,. NiI Ll\r.nnl!. l!. (:a",ara r,,1

r.U1, .:'", ••

;\TTtllIl\)",I:qH:o rof'fll. do! IInl,,,: P.m !":li,ul)aM"
O 'l'"h.\,ã,) ~ ~".,rdA eiduo r",J,'c,,1 ,j"\",,
.M .. "d···ne'.1S:

nu"",,,

<1<'1

.'''' TljuCllS. () obur,· ,j" C'"I1·
1\1"",,'11"11 In~V'"" 1"'"">Il\rM"'"

r.., :",lo,'j,!'"l". I
"<.''''''·'·'m~;,,;.

Ao (lAU0

,,':o>r"'"''

'[<10"'~ (!~.L"~

lJ",,,,,

d"

t:~",

r'LlllO, ~hc.g"",lu ,"0(;Qn!J"druon1.o ,I .. 1'0\'0.

,',U""."" "'''''Or '",lilí!lileão,

li:;': ,\ ~t1;~:!,~~~~o~~~.:~", ;~~::'::~r:<~/~,!I~"Or~ i,~: ~:~I~:::
do ':'-''''I\>r,·ú.,.

.,L""

)l<'"IJ'~L!~

lt~"""""", du .IoM,,,1 do C""''''.''C'''.
O"'n' (I:.. m"~m,' pror"olcnoi:\ a d ,I." ., •.,1'1)
<,."n~nl,j(lo :

"I'I'''';''.'(J h..j~ DO"!'" a)llhl
rb;:l;';:~~'i:::~'~,~"~:~~~~~" '~;, ~~~I~,;t~ I,~,': ~~ h:;~

S,-,,,,,.IQ-nlo._A

.."'" """., !,c".Ii~"" com n..,," ,'1""<' dd I' ""
c.aOnr<Il,·l\v, A' lar,l" t,·~< ~,d"·l.",, ,-r,r,'~o"I"':I'~.• '.o nO p,ü,""., ,l,t·,,,)o, ."" """,.
d"."I'I"'~I':"O, I""hr "" .>;r. 1';I",'u (;",II ... rJ)I"
""""''"0'' »·"I"r... !lU! da ,,~'tlr d~rr:,m.'·
,,, .. \11'1 do ~B"I:""!
J"(~J'T"li~,l:t ~

""''''U;''''''~;

("li,\", 6m ,''''''o

~~ rf.:'~: ,"~'L;~"::': ,~~,~:,:: ;;u" ~.~,,~ t~<irt~:.~~r~L~,~tL:~~~,~

1:""1'" !"<:I:u,"c:",(,' J~ <!~.!,."u"I,'"'

Mp'UlI. ~W
" '''''''""",,,., ""t"",,,,, l"",~,' ,,,Ho .. ,II1L··""
o A~ol;"",,(;,? d" "'li 1:"'er",,,lM ~Hll.ll"IL"

A'~ :;·.~~~.:ll, :l~I.:,:,~,~:, ,,;~,:, \~I'J:I:: i ;i':: i r i~?... l,~;~ <.1 ~;:
';.~~:: ,~',I~~: ~'(~~;: i ,:,1;; ~1.,~','/,:t:~;'''u"" ~,.<. Llltl I·

1""I'l<'I~Ll~''',.<

O 1'0>"

~",h~ ,L, ,',""mrl"or_1~r\"s c~m ,'"l.~

"1>"', o 1'1'.,,,,leu(,,

O'.""

.10

d" )·:·,,"10

r.";l",,,~,,

I"»,,

~ ""!Il~:"l"nlrJ,j" ,1;ur!r"';
",n '-lrm,·,' ,,,~·,I,,,,,,,·,s.

r~.,poll",'u_lI,n

ded"r.,,,dü.!h~

"""

I""','r

",,'IN :tll.<""lor

_nl)<',\' 1'·'"<1·'r.,,; ..,,," p,,,t""Lo~ I ~,n'" ,1,"\0'

o,'lrDb~

a po'lhr

1"~I.,I,,tI~o
.1

1'_""''''''

~o~ri:",.~",~:old
BII"!~"il. '~"r"~~rto ~~
l'2dojLtlho.II','g. ~I.

d"

l~~'"<I,,

pr.'''''",I .•

"·,,,,,'._R,,·,,,,',lo

:l".e»mbló.I. (R.".':'od~

J::,~~l~,'~,o (1~"r~:~j~ ~r.;~,,;~lI,,~ne~~ ~~I ~~~;, d~~~~~~
~"u',

"·',ire e"".;cL,"" :

,\0 Ktul. Sr. PrM;d~D'" do CoDg,-e~-I{io,
cl,o ~mp"nho p",I,,,w" " .. eret"ç!o 9:()(1~'~ 1"'r:.

r~\~(\~"~: "e,,~~,,~~; ~~;I:'I:;~~<~ ,,~:;: ~,: ~,I, ;;;:;.
~J~:,~,~.~·h,~j~,~;.,:!°O ~~~~;~11;~t7~:';' i::j~t
HQ~li'IS ./.: C<U(U/'O$.- O i\\\<·\\t!~1L[.,' rnUll'<I;p"l. ,1f,It'~i"!l1l PagUlj,l« d~ G"~,,,I1o,,.
Alr,..,do 1](.,.00"" .V~IfI«;'·". ,1"'''''6I./,C )l"lolj~".
-i",.o P,i3:utn ,lQ .$,1"",.... d~l"~".~o ,l~

pol/e,a
tl>rl'<>ntll, ","' lo' co"""I;,(lo :

OnLru, O~I'·',II,lo dn o.:..Ulrr". M' (b~ do) 22 d",
s<·,,~do,-Itio,- 1\

01'1"''''Ç'''', ~"n,l" (,·""lr:.<I/O
,\I'I-""I\':Io. \".'IW'I·

.~ 8U" mlir.d ... je"l"li\'" d~

M. ",mIO Or~ 'I,' ~'l'''",l.r, f,,'r".' (0""" .. "t....

nl, ,"'"

"Dj~"

"'1"',"''''<;'\·

[',,,.~

r"'''I''lõ~;''

<!(J.,op,l., lul,""·",,ÇI"'. j~r. nl"·,,,'""U'··R'· "o

~:~"~~.~':,~,r~,~::~~~(\~I~:.':;~~:"~":,~;j'!~~~~I'::'lI'::':;~
,h<II'Ll'Io" ,,'!lI "ô"'''lli",,,·.H,., '1'1"

t',,,,"lrl~

~'; it ,\,,:;:~ ~":l~.' '~~; I~;'~ 1:'~ ,~::;~;;~J~;~:~ la~:, :~;!~
nWn',H ao "\Jl<"~~~:,l I"iuru,"., O I'r,,.,,,Il1"lll
Ill'''I~,I",j ~ .• nlr.' n ~:ll"m"", ,·~"olt "I~ ;,,'ul·
'l1!~".~I. :'VI' '11"u«" IH'!'" 05 'ILl~O"N,'Vo\l".. '''J.

DUHlnl.6 l.>~o () I~(~I>O nA' '111~ .. I""''' ~.~,,·C
d"LUL\l d" [>~j.,,~,,) 11;\" rol ",.,:" " wII",;r
"l1n~o

õ\o Dllrecb>o,l "'1oriauo.

"""uh, "m

ti,,,

~"~,,,\

m:,,' J., !,,-'l c"t"Li."
,1~I·o"d .. l.o.

(r~!\kI~" 1,.ü1":0 O

."'''L.<I' ""."

I' "','

"IH

A' li" ... '
'lt'" Id"K"lIph"",~~ co ..'., ,I~ ~.1~)1)
P'''"'''\'' ... , ~""'rt. YI v,,, .1<) I"" ."I",,!~ d~ I';' 1 ,,j.,.

~:~~:~ ';,I~~,".~t'~',;: ~~, ;,1:' t :l~::'

'l.

t .';,~" ;;,~";~, ~., 'J,I~ "I~:

I'"""'"'''''' ""I""",
() [""'''',0
,I,. I-:"""r"" ,·,v, ,"'1,1 .. \"
"·,,·,,·.1.tll~ ,·:tth,,,',n,·,,'·
~,.

tl" ,"""

~'j;::::J'd~'~~:"~:;',,,~;:~'i~':'~\"

O,,~r" tL,\ me';!Ol"
OJD~Gt."I.,;

UI ''',,'

1'1'(I1;"r!0'1('<I' o

I'~I' ,!.H',

d~I",

a'.,jm

Son.l<ln- It",._ A (':"",lr,L Mm.""!)",, d1 ,_,.
r:,;',t, ,l~::~: :o:,~" t,;~;;~:,r, :l.:;~ ~~" J'~LI::, ,:I'::'I:'~';'~'
ti .. K,~."lu. v",,,!n :,\1,,,,,,,,,1,, a 1.t",'''IL\·" ,I..
"I'!' '''''.' ,o.

I)tlO al,e","

.1, ,;"1",,,,),_,,,

,."""", :\1 )\""'''''',

,;,·"".,~,tl"

,d,.,

,\hl",),' ~I"''',:,,'<, oi ... ".,._",.."", ..

Ih ,'lI''''''''''::' .I,.,

~:"l'l.J, "."J,

.';1pl,,,':"
I'"

,,\

,,·H.' ,,,,'.

.,

II~I". I
,11.",

.,h 2 O. ~) I"""'"'' ,·,,,1,·,,,,,, u I'"I,,,,,,~ >1"'0'
r;"!'tÍo O ''''e-pro.''.'''':l'· ,,:I lt~""ld"", )IQo)'.
,·"I,va. -O pr.·".I"<Lt.;, 1;0"""'"'' IV,'",I!""''''',,.
Olllr .. '>'I'~di,h, ,I,. "l"'Jue.1<, eut 22 lIo ,·,,·(,'·,lt,·,
a·' Un .·,,,,,·.·I,;,}o;

~~D~ ,.I()I~r~:~;;- I~"~~ '!'~;,~;,~" :~',l '''~;)~},~:: :~i~~;~p~:~
;~',',~:;~ ',1.8 J;.~;:~~i~" ,~':\, ~:'~:'I~~:t,:~~U ,!:~}:, "::" ;:. ~l~'~
""I.,oI<'I""lQ <> .,"",., I'"'' ti" ''''I"!,,t 'J ""I. a',
.',,;u:!r~·'.

V""

iL~"l:t ,.

"."Iúo.-"o

II"r~,I,,) ~ ,,'L~ '",

""oh

!~,:.:::<: :;;;~'~'L:::,:,:':" r::,:';~, ;;.~' ;,~':.:;: ~;' i:;~ j~~t~:

.\':;:~L;~'~:';~.';~~' ~.~';~:';,~,~,~o 'I1~J~:~!;: ~,i",.I;~~:;' "<l~
1'..1'''·'.

Q,'II"1l. OXI""IJr!(} d~ .<:'."t~ ran"Lt'i "" ,,,a ,j;,I.\ d6
2-1 (to eur ....
:"',H'" ç"",""b,,!o:

",I.6,

INDlCE
S~II"do

_ Rio._l!o".imBnlo Be<lidoso ;l.\,,,fad\>,
Todo E~I.,d", oIcaploo Tnllo,l'ão, BILlmoll~1!.
on!lo IJlnrd'Il],ol;~;n, opposie-io aSllOalhrl IIqni
11"""'<.1" ~'vic:, {e,loml, ;ot"ui.J, "Qp<llliudo
(01"1;" \I~I.a;1o~l; ~,çrcdllIlPlú~ f,'~Io.pDnl"anlo

}~~o: ;:;,a;.0~ e:!~~I~:'~í: ~:~~,~~~": ~~,l~\r,!~

!;uarda çi ... ;r.", lIoiromenl~ ])r~p.1r~\(I", nmo_
l!lJrrM neBUI E.L:ulo. _ JOf"JlaJ d·) C,.,,,!\t,·tÍ<:>.
OutM, da m'ilfma l?ro-redorul!.", Hpadido otn :?5
do r.orrellt-" M"m cOllcol"do:
;';"lIodo _ Rio._ T(IU~nle ;';",l1e~ flrM.il, p,"<!S'_

~~~'l~:ri:l~;iia~~ ~l~~~~:::~~ód~ 'I:':j~~\':;~=,

Uic;mdn :, lntilllMáo !In '~!lilao Co~lho, ,I"
"",16m d" CQW"l:II\d,,",o <11> di~t";ctl> roca.lho\'_SC S. ""pilal, !\(Ih pcntl. d6 1'.·j~full
Já ""lIi ... qu"" ("IV"" ,lo linha l,nYi~.6<IS"uj,!" pJr.:o.
l~nJ .. b)' " Unba llll"sáo mll,to d!vH$.... ,I" a~
prelo,,,,,lcr """, .."1..,,,,10, Itrru~~," pr<>(eIl\>
lrriJ«lrio. Op/XI~lçiiQ ,~,Ul rlamentrnJ 10eM!,
ainda fflll!OS torlQ~ e·~"" ~!e.... orlal"" :lInd!\

rf"e~~~j~~Od i,i:"~,,:~;~;od:·I!!=L~r.:m~
JQ,."ul do CO>JIlJ,ercio.
On~r".

d~ llt",n~lIal'
~onool",!o:

6l<pDdido

ruM'., IISs,m

em 22 do Cilrl'(lnLG

M..s!\ do &lIlsdo_Qlo._ONldecendo !I.e~I",_
ml\ç';'" do ... Ul""icil,jos, !\a1JO ,te 85''''l\ir I)

t"VNIIO do &" ...10. odtlbo]occ",lo fl<'dc

li'"

P\~~',~,';<~;':' &~'~';:,c~~~~R;~~!lI:~~~!\~i,:\~11:~~!

o ,""Jj~Il\.~rl.l !\ au.il<Jd~ \lrimillo .• " ~ nnll_pa.
Iriolic:l 'lo gOvel'oo d~e.lhHlo.jli. !\""rellitand\>
o )o:.uulo ,... vol"cio .."ndO·Q ""Dl..", """"ver,,o

::\'O~~:::,1~"Jl~~I'!~i~ir~!~~i.n;~sll~j,~'t\'~t~~
~u~'.~;i.~ol~~~ ~>f~i:ra. °l~>' ~;;~o~rI~"o ('íi~~~~

_ 8autlo·"'O$. _ I1<·,'oilw I.,,~, gov~"n"dor
J"lM"iso'iI'. tSeu:"i<J d" li!> ol~ jnllo.o.) P~)(II. 66
• IJI.
&-pet1ido do S~n" Calhari"", d"\.."Ido ~e h"h,
M~i!D c""ccl,ido:
S;.."nd" -lti.o.-OPI'Olliç!iO asl;). "~p.1JhM,,to
blHllo !:Ierel!,o nblu JlI"mm,"u sob,..- C~I"L~I,
JIl"jUC"<> gN'J}ó. MnTill'~ot.o coml,;n.~,lo fim
aqui inlenir (I/f .... r."l~, . . 1 para. rltr",.i(ã.>
Ti~·t,res,dent..-, flrnT"~BI
por'1,,~nlo <>ppo!í.;;:n "ad"

po,t~r' ",,"lv~r
O:nll"'a·~io.

leal,ti\.Ç~"

f.~~k>.

111'" collkll",.ô,I\>. s6

11. f 01'("3 fe'l~r~l._ Jm''',u do
(Sf!1l,,-i\> ,to 26 .18 Julho.) P~g. ss.

B~IXI,lit!y tle 8. paulo, ~'"

-n

du "".""01<1 me..,
eOIlC<!bidn:
Ao llr. Pn,dcl1l<' de Mor,,...., PrelidclIIl.!! ~o
&m:ulo.
G(H)lI\l~.C;O, ind\llllrill, poV(l
da c,,"pibl, por
'"611 in'''.ruodi .. , nuda",,> ~n3I1o" "ç""'''.3

,,,,,,,io\

~i7:!~i;::~taJ~oS.,,~~',~!]~ÇIlmIO ... JQi 'lU"

Cl'(""/ iI.

I';u",·ro.a e<>Illprim6l\I!lli.-lie,·".a'·,li"" de 0.",po$, pre~ld'lut-! rio !!~"'l\(" d~:S. l"lLI[n.
E~I""hdo (1" L.gUU3, J'.sLaua de Saab. G.1.tha.
Tina:
ACIlb"lll (\ij 8mt,;lro:~w pmC3.1 ti ... liult:"l dOI
fo'",," dil Voud"lli pa"o ~I vi/J .• t!~ IUl,,,·,,h)",

lIara depor "'1,u"raa, contiuoi.a "~,*lo dos
c()llllntlog nas fO~1A de V""delli.

~8,!lcio!W,!;

:

1~~~:rn:~I;I~~t:~,~" d~'1~~d~~~" ~,~~:~~':!;

11L·r.~n!e

:l ~U!\

I·Miru,I~.

Os. bH~II'."S, ~I<lr,...,ri""'tlo' p"lo Ta",hl;~mo
,lo. &~diclO"O~, nio VO<"'II a\> mMe."lo COQl
vi,·eL"~~. O cOIl\IIl~.reio est~ p"i~lldo do ~01Il1l1l"'I~a~~o m"rit,,"~ ""~r~ l'!llc I~ll"lo e "
,,~pil.lIl. A1CIlDtlega. i'"1>"do o rog .... ~~o Ilo~
n:'~IOS. O vapor IC<lJ"mirlln, o nnlC-ll ql\~
:lqui
lr~. ".eU"f; por "'''''. taud",,_ ,,",lá
prl~ado. Pr'nr'l'l"- n e5C~l". 40 "ollero!
""UDlcnlicj",,. O ~omm~roio <?sl.3. paraIy~do
~11l pod~r .uporlnr.

""I"ll

P~(lil!lo~ pr".ide,,()i,,~ ao m~rol-eh"l
~o Se";tdn, ti. C31u3n oã ill\pl"lJo8l\

Florj"Llo,
COIII assas
facto'''.
1.0<111> po~ unie" fim ul\sf~u.r
"""'prlc!>",,, C<>Ul r'eJ";"" do çotnm~rçio e 1,,-

quo

ro"r~.- J<nt

_,

#'1<1;111.- Mmw'lJo C.tWrol.

J.ui~ M{~!J'l.lhik•• -

FI"+"'''<I"do Td...,ti,·a do
C",",o; Gub"(Io/ cG FolJ,M._
,s..lcQ{o PinluJ.- H"I'o 1>711 .... r"ltk~"bc1'JI.
(Se:::uam~.., 01l1r.u as~ig'l~l1LrM. (Si1~sio;)"
l/$ ,I" julho.) 1"~H' J [6.
E~l'edido.. 110 \),:oolon·". e,u We iH du e..(lrr~"!1I
",a~, "".hu COllcebidos :
F'ilh~._ p"""oj~

pl'llili<1ont.:l do Sonllotlo- Rio.-Con)m"nico-I'o~
p.~r:t 'I'''' II;g"~!K dlLr cJnhecimnn lo rn"t'e.s.~,,_

~:,'~~ 'l\>~f~~~2;~(\ I~~~;'~I~" ,,~~~t~V,·:~;içQ:

unlco ohj~cli.o aUJ)f\l.a,· ~nt •.~ goycrno ~
g,du,euw """~lil>l;d,, """ta. J.'''~''' <l~'''t''",:a·
"'OI.Judo e·\.tI, r~-dul.,,,d,, condiçÕG:s (IQ I.<lrri~
"'rio col.,., gtlardu "j.,cos ali5bdM 8111_
1ll~n~1I HLõ" lioti~j~m8"t.. i,,~11lido3 "",licioOOll
nmcja~sdaJoi Ur, C'Htb",1:Icorirl',Q Sclnnidt
1lIlim~,ueDto lIomaildoo c~rolloi" da g"n.l'rl:\
,mc;onnJ, Paul" RamOll ldom '; ..h'g.• do d~
I..,,·ral E.1."\,]", I).'\Çripwrario r" 0'ltrl'1 P.1goa
11I'10.~ c"fr1l>l r"<1r.r.,p~. TIl,lo
8~ (,,~ co,,·
~'nti")~1I1t> I'rot~~{in /,,,,0~"O r.d .. r"l, q1l8

,.IIJ

'Iao

"C>I!>"ulI.~

um

Bt> {1Io1"grmlwln

meu.

Di;tDlo ..lI> m."\1 dl.rorçurln. j"l~n.,ne:io rara.
,I"ror .~ler:OVQI·JlO, l>role~\.(Iloer~,,1<> "'nllMeo
I'<>p~.~~hklnt~8 ,,"tiio.- 81!/~dl. anil/ln'mc,
l'i~·vr~sid,}Jlto.
Sen~do R.io.- H~rciJlo L,,~
",,~ulkl bn qu~11'O dias o.pVs os """" .... io,t".
"",,,mottid\>ll, apre.ook"'-30 no
do
C"flllC~ndo do dldriclo
COmO (':oyor""oor

Prc~,de"\.e

qo!\\"1o:>1

Mil, a.,,~,ri,bd~s Il(Jm~,,,I .......
ncl".. ,n O<;cLl!1.,) 110 pr~I"'i" 'Jw>rtel.

~ee!"m~do

.."",,1.0.

~o

_ I'.'/!I'"'''

GI<ÍIM,·m~.

C",1.\ v~ InDior i",\"gl1~ção
,,""Ira out.orM ~M"il.~ a~hl>~ri(\. 1'01.ttCQ.~ G
"Il~mão..< d.. q"" M comp<i.e :;uo.nh. d.i<lol,
rom]~1' do di., de~pp~r","'l"lIm :ll'p:uc""ndo
"ov""' fBrld"". ~:"IJoO(~ 11" OI'. Cord~iro (·nlou'l""""u.- Jor,,«1 a" c"mme>·oi<;l.
P,.."h]onte do SUII",lo _ Uio.- .... ~ ,·~!~utiç.oo..
~r~0,n]~1<l"s.
cJqiOi8 qua coron~l Sen':'
~hr(i"s I<lmoll" 3' Il" .. nuli~ n o.,I~,u. Esl5<!
M'''~O I>o~rd.~,b." p"1"" chi<:!l>l ~g::-""I:""l""."o
;2.>0 ',a",lb,'io.o UpUI3a." gunrd ... d" I~~lac'o.
-I()!J.~" anil/,n'me, \"1CO gtlvDrnador. (s"ss:io
,1,,:.11 d" j"ll,o.) 1'1\8. 1-13.

~l\~dl)-.l:tio.-

37
F..pedid ... dó R.;t~(lo do S3!>l.o. C;üL~~lna. d~.
I"do~ ,la 31 .10 lHe>; li udo, 1II""1l Ç(ln~~II;", •• :

P~lllo

.. d,i~ll" 1111 '1'1"fl.el do:u," h .• 1.IllI,~", ol\da lO

tlft Fr<lilh.JLl.oi"""8)';:o-mbr do "arom lima "~l,(,
DOIanl" di!. r .. ;M.,n~i", "co""nun os """"", IIMIt.e~
" Ap,.~"~rl\'I\- ... fio 'I beoo"TO d .. J~A\.j,,\O o tia.
eAW~r.1 D'UDlcip:o.l. ao 1~,lo do. fl<l"rLoH::o-

nell.wA,:' '''luarwllldo9, [11:\",,,,,,,,, do omoo ••
o~<I" "
I',ll~do
da p,,,,,,te,,,;,.,. f~U1l1do

"'"r~1II ... L<.klt~idos: um 1'".10

1'\·"<;~I..,,I~ S~nl\<l" _ [Uo.- 1!onL4m. ;,~ 2 bonla

,L,

",,,,!I·"II",,,I •••)5

c;~L",,~

de

Dlunw"""

f~~~l!r;;'in ~d~"~S.e·F~~~~ ~~~r~:',~~~~' rde~i
1",lli<los.

11m pa.lnein &rlmk" Jo,,() POIOl'll'
" n~ ~,,,. O,'. Ctlrr\~lro. Por '''11'' r.IJlI.rd.\
poli,j»' ral''''' {orid"B d;~ .. ~ p"""M.
O rop~ ."""'"" ao {<)q"" do /11!3rLol-g~!lrr.\l do
~(>rr.rR.m

co"""am.l" (\0

diowi~IO.

o(li";.",,
~ o!'dem.

.\cc"'l.ui " r,',..,i d., a~lr:" ~b usu punl;.\ li
,),,1' ,;, <l~Il" 1',,,·,,,,,Uu 'I"" f""ftln a'rom.
b."lu~ O T~C~'J""" e o "Jif,clo t!~ C;lIUUt·~
m",ueip.~l . ."~nr1f\.n,lo·lh.> Ali l'r<lLr 'ltlO t,,·
",'''''''''' !,ro';,\,,,c'~~, u'r""!l,le".,,,~ ~U~ nMlI
Lt"b", CLlIO o~ "t~...eiQ.II <'ó(.;,<l""c."
Coutiuw) nl) '''~ J ~,)~W,_ E/.'1=' t;"õ/Jie ..nlc,
""""I""llI!td'II~"
R>nndn _ lIio.-O r"o'"" rmol.ra n 1':,I.",in, T,,,,,.
1~>Il {. n~;'~, C<'''O\''' ;m"w,!jul'''"n,t.;, 0'''1',,!''"
,t" ,:",",,"1'1 dO 'Innrl6l·K~''''L·.'1. tI"J~ MfI<J·~e
quo nrl',.I1~ 1ô<1"~ ";:lIlllr~vn "r<!'lll\ 0)" n"~.:u
o (06'" o quo ]l.'" tI"j",. I""rnr '1"l1lq' "r d,,·
vld.~ ""br,· '" ~""I\,!".I" ,t.,~ nlnç.~,,'''.'. O ~~!.;:;)
do 1'0,;~c;0 (<.l' ü"n":o~m;ldo ~11\ r~lDara nr
,\ .. "",. H"je ;,~·I h"r,,~ ti.' \tIr,I, t.-r~ ln;;'r"
cn\<'no. OI ~t.1~a!\I", era,u e"[\h<',~,,lu'"('. tia
,m"~ C"ml,Jaju. J)<,rrl',.1"t~ ~, t,ro., "t.,m
he", ,lh,:;i<.l... , l'''''e''''~nJ" ~M"J'e"" "W.~
on.~e ~..1t,H~ " fI'·l'li.t,."t,'. r,"':<l " .• prU1L"lr ...
de~qr:-:.H. "(·,,rou~1 s",Or:\, "nrtw. ,,""!!;I(I"
nov.~ ,;",d"l"~nei .... Ail1'l.~ .·~"i" <1. 1:" .. r,l:o. n.'
C:!.lDnl·a rnunia'1'01\, lIn~ ill.Jjv"lllo~ (ar,I:")'>5
de ~hlarlo ~'~'co.-J."·III,l da CD"'II!CI'·"Q.

s,.,,·,d,,- I{w._ A "i.la(]" ,.~I,', ,·""... t~ <lo 1"1<>.
1';'1.' n"lL~ " p~~ih~" !'''I'''l.,\,:'" I,,; 1I1"',.m~d~
I'"" ~l"~""" do J1L~)Or vo.u,l.d,su.o. p\·~ticKJ;,~
I>"lA /i",,,,d.~ ~,,·.cJ. fed,·c.-d, ln51.","'"'"
(11,1"., •.

A'.

,,'1.. Ojl!l()~'~lO p.ua. ()~ .IoIi.:lLoncllro3t1..'

dun~ bOI'fl,~

d"

mn,lr"r.~Ii,.

c "PI' ",~,,)I]i.! ..,o d"
Q,unw ,)"

e;",. CoI

r:rnptll

,Iiy~r" .. J~"\!'"

l\u~("ollr", ,.rUl~J.<,~

d"

d~

c;fko.

(I~

l'nÇ"

C"'UJ~!.ljn.

,l",r~cb:,r~nl U~ .'Irprof" ra""rid~, ,I""·.HI,:<,
~"hre 01,,1,,0'0, o",!c .c '«:!>nu " pr.· .•
~"'r<·.\,I" d" ;""':;03, " ...~~,h,,)"~,·r~,Q. o lIro~~i" .

"!.·,,"'.

IIlllior I'allieo bOUH entii.o: ~"!)o.<J.;a. ,!~ (nlnili~
:<0 lado do p~In.~jn. ""mj"l!atnn\~~\.tI v~r"dlL&
1<" h";~,, ,q,,~ e,"U!O\"fLm dh·,,,o.,,_, l:w'rle, ~
111"1(,,. f""'''H"r"".~. \'icLjm~~ d"6 ,~rm,\~ bo.
mio.id.L;' cahil".'m: o illu~tr~do o.li";oa
Dr. r,,:rdc.;m, nl",t"·".1,, ~,a~il<>, q"" ., .. 1,,,,

t

tlnk~l~;f~~ ~L;,~~:~~{:'~;r~:.':r:;~t:o :,t;:'~~i"~;;;;

o ",,"a pra,:, d" !,... I,da, O ~.~nB"" d"" 'fi.
~U'IIR~ e~!A 'Il<Uld.'nuo na .Io.'1lu do pal.olo.

f~rh\u

~,lrll.

ti'f''''' IlQ 'iu,nt61-

f.~';~O:d!'"O :~q:;;J:,';.'tj~,t;'(::i;~:;1 ~b~OU'~.\~ tio

aIUllior

Ralo..
hl~ign.\~~o,
A papul,,<;io co,,~t.'rnnil~ due e.>IAr It:«t,ro(1,;t
OCQ;l a r"I'I'<!"lT.\ao:"u d~~le l".... \.atlo. ~~"Kld~rll
do 1"(,, d" f,~nlilin ,,"'!.Ib~ri..u.u ..... - JI»"71"'/ db

an",,,,,·r.io.

Son~d(l-

3~,.rn. M:>n;,,~ ILla,utoH·mo "" seus
,1i1.<!r "lU" ;c 6DOl\rt·u~arl). do m~nL.çr

O o"orunel

r'r",~d"

o De.

Ri(). _ O

(l;\pil.iio dn pariU. IG Wllontu

Mour;\". ~SCllfI"" rntlll.!:"l'OU'lI"lIlb 1I0DlIIIlI (16

O(lr .~U'''5;o"do poloa l'0la,::ul. CóD!L.a que
]>G:liu bojo d~mi~~~o.
Gro.IOllla.-!!olIlOI 3000 nnfllON do aC~c.3Bt4l ao ~

!.>.e;D

Hojo ~ID .ido r~Jhj<l.ll. M.\ porc.in do Mrllloh,.,,,o Co",!.!:.;n" OD"",,,\.I',,<lO n08 po~lO,
OCCl/p~<I~ pelBs "u".'nk!, qu~ "" eoteodlolm

~:<:~:t!,i'~,~~i.r~~r~ LJ!j'\~:,~iz~'ral~~~. ",,1~
.

M"~h:l.<lo. A\:ru. C",,,ttlLuiQ.io, &ln><d<>. Com·
'M.oio (!lDli"" ,lo 1'''I>IIr~or). ~ "llIrincll"'·
rndo:t nTl\ d!ver"n~ o,u!L3 Q polllO!O d" l'''lIea.

O Mmlll~teIO, w,lo f€ebll.do, pTok~LOU .contra. ....
{o!'?l1 f~derll.l __ JlYJ',ud do Ct>mm6,'jIIQ.
Sannrlo_I"Uo,_O to'..... ,.1 &rrA M~rtl.n.ll maD_
d"" " f'aJ~clo um ,,1Ii~j,~! collvld:ll' O pf""'~i
d~nlll a Ir aa '1ur.r1d-g<>IL"1'!I1 ~IHúe....,ncj5~
c.um ull~
O p,uidcn~ r<:e"5~U-Ml.-J""71a1 do C'oll,)n.<Tâo.
SOMtlO- Rio- Ru:irou ...... hoje o 8nt.;:rrod.io
~,el'It!~. d,\ SII:l.rd" rader:!.l.
O ~o"onol S.. n'n. ~far~;M ma"dolf psdir /1.(1 povo
q"~!~ "l!"lIlomer~v" "fI! dl.",'''''~ !",nlO~ d:\ O'·
d~,l~. q", Sn dl~l'c.ra",,~,·. (lJ popllbre~ ""!po,,,lor"m q"" """ o f~,.hm, "Jue ol!~ (l:II

.

,:;;:;~;~~'(S,,~:~~ns;"l';~ ~~~~~; pa~~, ffrn;

Elj""Ud,,~ do ~dado d .. S"uUL C:uharh,O\, NO.
:lI ,\" "LO"~ liod" o I do e<>rffi"1,o 11101, IL.SlIU\
QonD('h"I,,~:

s..".do-I~io._ U('jn, t.a 2 bor"" da ,"" .. l,i,,,
r... rça ch1c.1 ,tnda da DI" ..."",", nu ...\,·;I.<!H
do ("rç .. (",14ml. incorpór:Ld;\.lO baL:l.lb:.o ~,
"I~~,.. " ~ pal~ç;o do so~erno por d,rrer,mt.::&
~"Io!, f:l.hu,lo di.cl'!i:~' u!OrlM "f~riru .. DI<II.

p,::ç~;::!oo'~::!tlU~u~,~~~"oro~·~i'!;~~~~
b~~~C,;~,lê I~o~ ~ "i~T m:'~~~dO~U:~o:~p~~
P,lll!O du F,.~ilaL o. pauloo do ond" (oi aI..'~<l

O p"l,,,·,o fnram 0-1 "~,~"m\t'5: res,d~I\DJa.StlO1l
c"i."ll\"~ l"".n,-,<oo '1'.:.IMUno, GUSLaf<Co Ri·

oh"..!. L'alo.'no . \ pr,)(io, (~:.rl,,,, p.,.,b. c".iu

EconOlll,e o' • Jar<l:m OIlnl.:' &110. O cQfIj""crel(. <1.,(:. copit.l. {,. .id.... de I.IIrl (a.e\il..t o

AOb:. :"M~Ç" do m:. "'Jrod~.\o, ~hdll
~llJpoender lU;\.! (rnuiJJlçO(l.t 6 appo;ll!~r pa.ra.
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vb.,:..lIto. d~ '1 na tu."";,, dfçcli .... I.S g.. rantj"s
'1"<} a 1.. \ Ih~_ con<:<>d,·, p,egla,,<ln ""'II\lI" d~_
,;110 ... ~ n,nnrj,i:uI,'H IOgnlrnon.1.fl oOMtil" i"u~ ;
pond&~:"~ua OU'.<Mim

I'

'1110;\ li ",.\n~"'nç,'" ,,~"t&

~ftÇ:,~ ~~~~ :_~~~l<\m~~~a r.de~~~':~t!, "~~~,,nllK
or'l~TUJ

kao1juill"l"dQ _rub!k~ (\ ",,);Ur.1noa

W'!:~;h~::;; rJ:~~~r: ~:~,:;,~on~;b},:!.drl~

~:lP~l~,~~rl ~~h~~R7;~,;';PM~/U~~oB~~~~~~

&Comp., ADtn";,, J. RriullfluJUl1lOr, Wftn·

t{~;~i!.~g1i~i\t[Of:~tV;~'~(i;~:' ld~l:,~~~' ~~Mi;~:
Cyr,llo L<.po~ do Buro, Fr.\nclsr_., Il",no!i).;",
G6rm:ulo liu·ldnar, J""" Brida •. P,-d .. , Co-

vlQ.,I, Sih;>. &. Ranme, Conrado Gwlrlnor,
I .. ldro MI\"MI B~rn~N"~. Mo"""'~ &. GlPldoêt',
11>';'0 R.'pei.l .. a.=rni3.~o", Tl!""';"1 ~Ih",
trmá .. , &'r,j, Silv.' &. Sa.ldanb!1.,
dil Silvll. T.l~lINlI. ~!. .\1,.00"1 J""-,,.
Ma'!~,ra. JO"-'l"irn P. C"::.r,o'rM JnDu,r,

MO\l.l'a &
ll~nriqu"

V'i'lI
te~'~~~:I~1 ~r~~~lre~,(~(,~r~~~n'! l~~~''jo H~~:

F"r!l.n~i""" Cor'·'·n Sa.vo,lra, Carl,,"
SI4~k", J,,~o V"",,,\<,. Albn~lo 1'·~rna1')rI .. ~ ,,<

Yll.lbo,

Col.llp., Joã.o Mac·Ponlltll, Jo.~6 Gr"yau &.
G.Jmp , !r1:l.1"lf> ~brc<llino ,J;. !';,J.,';,.~, Ao.·
to.l\("~ Alv,'.:!&' C<:>mp., Anw",u Y"M.nci(, ,Ia

r~·1hv~~3BI\~b!~~'~' ~lfha~~;IV;J:~'::' 1(~"~
Cnrlo,. l{,· .... ("k,

F,·~d~rl~.o

1"'3"U, J,ff.,

~.

r.~:! t~,~t~'Il!o~~r~~, ~~,~~:o A~~~~:~&

Soa. ..... ~, Joiin ~!ilo.ooIGol1ç/lh~~ JUl1illr, Jn;,o
03" Prado I,.,mos, Gari,,. \I,)r,I,. ~b"",,1
~an~<J f.tlro Ju"ior, ~'b."d"ro Jos'; do' Hel:!,
.10:;0d." Rih" Pc ....;"'., lo;!! !'"rilnc" do OI;,
~";r/'l La<l,·ifl), JQ.1~ A~i~;. ~Jj!':n,,1 Jo.oé,1li.>·
bcrto (;l,o~, V:u~o d:. (,;"~,, D. l~p., Nuno
da Gr.,h,,- D. Eç.a, Ann~lJ\.oLo Silvoir" d~
801'U'.
Senado _ Rio._E.lnndo prel'.,radl\6 "nY1tI p.m~
bo.~, b~ ""alra o p.,h~1O na "oH~. pu,,"~dJ. A

..

l\iio q"c,"""I\i:. uotltie'" fI\~," "a

mu,," ""';!io~

.ser 1US>.. ~inil'1<>1. eíllci", n 1$a,r" ~lar~lII'
d"dan>II,Io-Uu) <fiO (On.inlla~!J, .. rnantll ....m ..
.'1.

dg ;:~~~id~~~~: ;,:I~fo~r~;~~átl'hp:~'~rO\ç:;~

~ld6I1eiM'ô para. 'lU'" {os$<' li. mv.ml\ suarla.t-..
rlavl<.l~ItI'·nkl.

Immc,li.~t..'O~l\16 o coronel entregou o pal""'i)

li.

g~~~;:;He;~';~J't:'~~:<.In,,~...t ojX:.t~ ~:~~~:

-

F)'/~'" ViOtl·P'·fI~id"l1l-<'.

S.lI!l.do -RLo.- O.

i,b"I~" :u.;o>ib·":\.·1o~.

s~ ... Il).ldramell!~

~~l:;d.; ~~:',~,::~~1~\~",C<>M~~~{nZUB";:~:':-S&

W'"'t'

!~~.~'tdaJ~~I'I~'r;:~~~!~~'p~~~irc~~llJ;1

C "!,,.• V;I(,,,,i~,,, LoUI"IJbtO &. COlllp., Chri~
WTao :iullet PIfei.
::;"aa<\t> - Rio._ O c•.unru~rci,:, ..,.b,..,nal~do
"""t.",,·,.., f""h"dl>. HJ":\n,le p',n,cc> na cld,,,jc> :
r;.nuJj .... rahr""d<>.. ,,,, f~l'"rllçÕ<):j d" 1>:.s\...~1o

f:::~:·~'::r~;~ i~;,~",~~ar~~Ju~~~c,d;l~ "~l~~:
f~ral\l,n" <10 L.onk'"._ e"",ouil<.-.!io do f<l!n·
",croi".- lkr,i$ 8,1<>, d: S<Wlan"I\._ IV,,.,lIw".•,,,,, dI ComJ"- Uili"", .lo';, ViII<I/J._

li,·,,,"""""

A"to",,,, J.
Jt"'..:,~._ AIII,,,WI
AI""., rt.O:>mp.- A7Iú.·ç Wcmlhtil=n ,I· Com".

_

Mom-a

& lr,,,,",,._ Uica..·J;o ,1[..,..,;""
&,'1»",.6 (;bn,p._
r;on~alr.:s '/I/)Iwr.

l1~rto!tlo R.OOro1;:,,~a, (l'."".~n<t",, C&-

~~t'~,:U~lj~~ir~i::~':' [~.!~r;~~'t1~.J·d~ F;~'t~~,:~
V.r,"""""

$056 .!..lIg'LUO do Liv1";un~»\D, JI>,(,
dll CnrVl\lho, A.n~aio M.wiano da Co'1.:l.,
Jos6 Jtomio, Trnjano Occdnl9 CUd""i), I<'~r-

J"''''

PN3idenl~

s..·n,,,l,,_ [(io._ Di"igi h(IIl'~'u ~
"OiM "" =roD~) &U.l." .,..;;uin~ ollieiO;

C<l~~~~~,~~ 'i~r)~~~"~:,~1~,,"1~"r~~~?~ ,t~ ~:::!o~
~~\l~:::::nt:.~:'~;~~~I~O ~~~5$I~~~~h~~~~
pr"llca,h'8,

~~Dudod"

o

peÇO·fOI adopt'il

pro?id,mciM

Ilel

sar 8'~ran'tdo o 1'\)Mouro do l-i.I:u!i),

''''''',e'f'i't ~ pa.l •• cio ,I:!.

<>0(...,

pre~i!\nn~la.

~1"t!~ l·~;.J~~~:~~~~'j:r'l~~QIIl!'I:O~~irb:.r!:

ç..W Mlia.!lld .. tio I("overuo f611"u.1 oçellp~ ..... L
ar.v.nd~lI"ill.

ollldM <.lo pNlS"lont..e dI> Es\.o.do.
do miohll aU'l6l1oia m"mlln_
Itl"na, " CI'fonol &<~rn "'n'c,,~'''' (I p..~"""1> ..

ApI't>T~;':'lldo-~o

~~r.e~~I:, ~~~Il,fo':~~ng~hl~~. !,1~!cJ~

Tice-p",si,lonl.t .
TelegrM,ma clper!;do

(l~ capil.. l do ~.!a"o d"
Rio da Jlln"i .... , da\:l.do,l.. {d" OOHOU10 lOD"I.,
OUS;'" co"""bi,lo ;
PrMidMIa do &"".\0- Rlt:l.- ..... brill.M b(lj~ li.
~"g.u"Ll;\ ...."\.~ii.o "I\IUl~rja da "'~&n,bléll 1"8'.la"Y;\ de8~ F;n..~do, '0011°. [lpJ"«3aul..~oI", ..

~~~~SM~,t',~rijj~~~~~'r IDi-"o:~~.t·i.S~i~~:
pre,id..IlUl fo'" uereic'lI. (&.""à.,. d~ 2 <lo
lIg<>sto.) Pago .. \,,:) '"

i&J.

,Ie S.lIb CaL\)~llua, om2da rurl"ellj.8
:,ni", conoob)d05:
&.11'''\0_ Rio. _&'W-M qUI> li l>o~8r"o m~ndi)u
onlcm 110 conlm ... ",I:"'~A dI> di~Lri<lo ~'"
~;lpedido"
mo~,

~nalo/llltar ,,~.e~,,1,)

legal; I'0r,<,>\ 110 'I"M""l
r,en~r~l ~""''''Ui\m O~ CQ!I"ih .• ~,?s <I~ lI~r
r.,Ho Luz, alf~~"5 V'II: .... Iln,,~, 3J,,,lnnto de

Ordl!.IlK

com-

ao]"l ... r,,,' ~om
I'- Ihgr.-.1 " I\<ll>r" ... ,\\\"do aJI,mmi<.l" por ,,",n.
wll"I-:A6, <1:\. qUi'] YO~ d"~"lll ,,!}nh<?<Jinlantn por
1<l1'~1'.'nllQ.' de ),olllbm._ r.'rlo~ a,,,lh~rm~
morcuntos,

~:r~fn~I~í'.~;.,3ii'::.~a ~ilf;:IJ~a~ ~i~~r~;

I~!I m~~"ha\ FI,,~in.no,

e<>rOl\<:\

~~r.. ,

J:~~;~; ~~~';:~~lj,~l~~;,~,~~'~~;;~~, ~h:;t~~ad~
mnviCU(lI\l<> ~'l{hejoJlo
ç..-io. _ Rw<do,

.~p<,,)~~d09

pala

pop"l",.

~id"nl.-to

do s..""do-I\.io.-O PO"'o am~lo.
nl"mtI... U(l~ fm'" cl"ma fi(\g:lll~a. For~M do

~?!~~~ O.l~~~.;~~~~ ê~:;6ei~Xr.:.'~~~~~::'

ln.ç"'" n.,ei"".",! imp·,~i\"~l co"Ie~.
g' g,,~Il(I.<J 11, o<li,,~j,.\.~,I" wnlt:\ e1611IOD'O~ o~tr!l.n·
\,:6;1'05. No ,",u".t.c\ gGIlPra\ t.-01U ~.~~d" um
""llfal'6llcla H~ .. ~,ljo Lu/., PaUU R.\o)Qs, <l.e·
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k[;",do de ,tormn, "'lronnl Sorr~, aU"I"l'3 Vtll:u
aaa~, m"j\)T F.NIIWO, Colr.')Bel Plk'llI, 00\6,
,H"lt';lJuid:Lll lUuni,;,,," pelO!j po-

E"~~n ~el1<1.o

L«:<>s.
. I>:i\""" im1>'li,,',\\I/!o IUII ç./lnJllelO c.oro ump. fúrç!l
de pol""",.
S.1~~'·M q'''' . UI or,l,. ". ct" !(OVHIlO ."'" ~"pbi&
w~tl,,,,. O qll.. n'I.;;><ll~r.~i I' r/'uk-o ,.Lu ~tcli_
1.•'''',1\''''. <I", ch~f,' .• ,lu .. ,.'"iJUOll"" ".."iJ~'Q.'I01
O 'FIO

'u

jl.:lM., Ií UII1 B.~,1nct~lo,

um;, (""'", revolt-

\;11\\0 I_Jon,,,t (Iv C""",,"~no,
Prell<\<>,,\(l fio :;~I\ ..,d" _ 1(,0._ O con,moTolo
([~'(" IW'~'" ,.'" "",,,,,,,, (\~ IH'i". acclamo'Ju
1111:., co,,,,,,,L~,.,.,, """'1'001" <t,<; l\rmM V;!l~lll c,," r"i,l,,,. C"d H.,.,(}k,· <,<CN"!,., ErB~~1o
V~bJ 6.: Gomp., /\..",1,..·· \ .... ~ndb.al.l.'i"O ,,", C<o<llf'.,

~i 'I;; B;, ~t~';:;~,~~ ~1:,\~\'I'~~,I,~"",t'~;~1 ~~~I~:'t:~

pnr. f'fl))""M·'hJ.;:.
1l",'~):le '" ,livurNs p",i,,,·r.• <l" n~:t,), ."~ o.
r<>,t:,o·.:';C'll,,'/,U) ,h or,l~m no J'.tulo, pl'rturl.:ub \""In M'(;~'''' da llQiv. Ik' ;\(1 dI) c\n

Jllelr.biJII"" .li:. CG"'p.,

lM,~,..d".

ID~i,«:"l!.ol ~Q~i\io

M' ",!lIi~ilillo:! qUI! oca,'·

c:uo <"'~·!,n'"m""t<l, _JanllJ1. rlPCõmm(~.
(~,~"i.., <la 3 ilQ :l1fJ~1/).) P:tr,I. t7l n lJ2.

IÜp"dido do lltS""~r<>, &II!~,lo dl\ Sb.otJ.,Calb\l.~,n", lIaud" dft
do <"'Tool", I\UUll 0;00-

a

C<>Ilido :
_ Riõ._ hl,.,u"""", hO!lt.:ln

~n;ldo

1\

II.SIIdnJ_

"Ih lo"j.J:,.I\n. ,t~a~ t:Il\;"\O. &\udo_.~~. .8,·(",d.·c~ tÜJ SalkJ lJw.l~,I, I'.~gjrlo"~' J(){j~ .VrJlOltl"c<"" 0/>&1"'. lo 6CCruli\riO).RiM,·ol" .\1''1"11''$

""0 d~ W

r,'Il'IlU""O,

lI."·""sa,:zo. "I!erOl.H'U. (Sca-

<lo ~g,,~to.1

1':1.;;-.215.

li _ SCCTcl:lr'l) ol" S.o!ldo-Rio.-
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R' li,]a, IXclft. cmllii'C\l:>:lÍio (l, n'-ío havr.\lllo lll'ellll.::h('\, os Chll'/>8 aalU!lhlJe.n~\ ':-Xi:;ti-!'!.eS.
=~\~~:,lQ~-<l'~ pOo' aPP_'ol'l\(h ,. fieI;. ,Ia além do etr"",tivQ ,lo 20.000 ltonll'lll!i, s~m que
':o.\j.-\ lke)'tlt;\d,~:;o. verlm n'l-Nlss,\ri::., ou "" . U
Collll181'eCarn dOj>lIll! ,I" ;.I;~l'L.. 1\ I?~i" ....~ Il<lVIl. Ol·g.\UÍ-$;IÇ.;w .1.0 <:!llerdt.õ. ;;alvo circumSrs, Oi! Uou!.. rl. Tliow.u; C"IIZ., I\ina lti\.:()il'o. ii!l,anciJ. extroQrdlu3.!'ia.
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n·~\lII:tnt'llh.-" illllu.<t]· (l,~ qllO \':'0 I tua;;\o d ... RC\lIlh!:(";\. D\lllp'lte au ~lIrr(lmO
Ill;'-~ t,lmllBm ri" 11-J.~;dll" pro· i Tr·.I"II\.d F,-,],'[',.I, I)<_"k ~P!' ''W](I~I",,[,L ,. q\1a[<I,>'"~,
"'I'(e, 1J<,Yel~·. \Ia\";' U.. I fJue)" ("mJl., 1"'10, s"I\kn~,;"'<l, "'1\ n;p!'N'I'It·
,\~T,'IlI1t' IIIWI·"l"O !lo "I"·r,ll'IO~.
'I t;Ul!" 1"H·d, I""~-'''''' do PO\ <I, "11 ~",,·l)lIpç,,) jJclu
A CI-,IJ):u',-,qn de 1i1l"J),:J..~ 11:'0 ""'~'·I,nl)l·."", (~, PI""Ill":uIQI' l;r'~',\1 da n,'!llIlJla;a.
,
1I11!'':' 1';""'lnlfle~(la fluI'- ~~ \Il"'\' ",u',r,I:.r fio
AI'l, 2,".\ 'P!Jt.~ll'-''' d" 1'''l'i.'-'o lI:'" l'''')''l'a
. D,,"'>I' l'''I'C""jr'Ulà ;"''Cl'l'',' du, I:' \'01"::; ,1.\ ,,~_, a:;,~ l,~ViLI' ,:t P"I!"C d~('l~' t.:lIh ;""h _."[III'nç,< I"l"
ped~, ([IUd ~ul;~i1A.n 111'.~I"IOII'''').';:
1"1;."1;\, (. !.'.'III"-lIt'J l:<m;I1'1I01I1- •• 'lU rd"rm,'\I-:o.
A~l~'\[I\.-l1d", !-r":'''!!, rle onü,' I,trln :
I em )-,.>1) ... 110:1"

Iki", lI,<:' , ""

~n

,':\:;>101',1(\:<'.

tI'''I'' 'I'''',

I

Llu OOIIU"lUuaolo,

ICI~ : C:;:;~I;-'~:L~";~,~::~:'.:::~l :;~~~~ii~~,;~,~~::;,;·;;t ""~'~:'J::;;:\~:~~," "~;;'.;~,\~' (::~~i.~.'· (i, .. l~~;::';~,h~~
nmprf"'.l"'.

(jll';

~~(.;~II~UJ Jk~,

a,

,,"'a,

t:dvw:, do ut.li.lw.k, ,,"'- om~,:<l d ... ']lHL}(IU"I' [l,'~lI11, .1l)('x'·l'.'11o 00. da.
IIUI! ""1 ôÕ ;~~~~:~~~:a, tI \'('1' :ildo ""I"l~lnmuJo elll UltllU3

ôO ([lIO MllleUa

ds

2.) u :d,'an ,Ii«·'<) qllr, 51'~UUUO.) I..g;sl;\t:"in
ft,ll1ftnei;", ':"I<,'nt.. ,.ia H,' ""I',IUI, ljOl",i 1.o1.1l1-

.

""'_,\"III!'"

n):\ W'll,l da Hl:'!'/'"
li" gl~"[';~<,
(ÍIl'''II,,~ ,)o. illll~>rLI(';lO nu C'_~~'J _,I,· IHH", ~(I'I~"_h~" d:" E'X"("U':'\O rt:l.
tJ.;,j.'~ .' -. 1IJ,,,::,j[ ..'L~ e :"("<""_""')';"', '1\1,,11(11) illl'! sunl.o'II\'.• , 1" ,\' (i"L'I'JUOII,\','" \10 g"~"'I'OI(l r\t-'
).!<'1"t.vl.", l'.',,~ o II,~, ,I, a~ll!:ulllll'.l, ,'l'Le:,,., <Ier,",<o (:"""ral 1'111 du'\": (llól.mr~'1\\ Ji'l-....
IDtIIl~L\',,~' ,in !",i~, ; - 11 oonu1I;-'';'''' li de J~" re', ..I,"1,t.',I·" Jl]{,nwn:< ,1<:> ("Olld.'HIII,,,..10.;
,','(:,',1' (jlhl a, ""lIi"~""':;:O p"dera s,'r 'l!.iL, nl:'~t"'~
h) a I>':I<~ dr. d.!';:'~l.,[,'l', ,U) 11\'11\.\1' III '\(',1'('111"
!,('!'mu.>;
:'i });'n,i, )I"I\('~t.'\ 11,'1' ",'"t,·",;,.I!I"! tOI')]:'<-]" o
JIlf'I,t"

'.,e"t.:l:' do

"":l'WlUnadl' IIIIIJ:;II" de p.'1·t"I!"'·!' no "x~'r,'llv
"rn""L~
ç):t 1":1::1, d",]co.,ti{I1I';:"J,<"(lw Jll~I~Ia.
,'hNU':'~ nltlilal"'s;

ou:\

f'rDje~lo ". 29 -IS13

O Ç'''l;J''-'''' }\adnual d~rel;.:

\10 posto

<1"':/1 ~,~;:;~ ~tl pd;;.~"

,\rL L" F.' o Pr~kl' ~ooul!vo :\ulon,."l'~:1
\),)11",',1,'.', !X·I" P" ';0;" ,(,. ~.lno)"J.!lIIO-<. a I,,·u,:ao.

I",

]l<1l' t.<>0lf>Q W,llor tlo
.'\:l )"'11:\ de oJ"llIi~;i.o:
/,,\ i"'1\" de I'CfUl'lilJ. ou ,-,uamlo (-:ita. ror

~~:~:I:·:~J~:.,':,'.'.~·,:,~~I~l\;~':~~~S~:~I~:.~;~ ·':l'/:,';t;·~~:; :~::::'~I::,! '..':lo'r"

1~"IlJ('ri(b

i'C\'i,~"."

",,,.
li.
1"11';\ 11. J:':'~'II:õl." <~,\:d)'l,-" 1,,'~ !J'r'''<J~ tl" ;11'1.. J' ']11:\11>1(1 inl;'I'iol', [ll'l':';).
o~lw'lIl\~ 1HL"_,LlluJ'~I' ", ,!up. Iul' (;lonl;\ll(1 n:, d,· JI'''~ 40 ","'T"jl" OI; (h ;u'\TI;l.,L., (lU 11)(11-

r~l"'''J 1000~")\·V(<I().

1!Il.l:."'!.' (I' (',,:['1~)'I~"\ ti" '';--'1'''.10 do
Ju!l" r.,r,':I.,:.1 (""'·.,lo.:,
P:tl,:.::":,pl,,, unie,l. O jH'/<UI

I','l'''t:~, 110."'1 óo,:uu"ulo
\'i[IIH.' glür;~"
:

.1., ""IH'''-'::;''<)

IIÇ'r.• ",;nLl\lt,oI,'.dVallo (h'~!I,:nll) 'I!!"

feri.'
li!'!., "." H,,\·n.'(:lII\-lK\
rJlIll.1 ;\\'1,>,

1).);

diJ;po:;,t;'ÜI'~

;0,"'.'

Ici~ millt.:l.l'."~.

hv(,\'

~Id"

('1)11'

•

:~<I,._

")~ pllllade IIl<wk,rI,vl",,\ !J~[ll)lli~$I.' UO
~W~. ", kl]':\ (~);
em! b,) a 1)'1,.~Jo,: llti<ü\ "j)W trabalholJOl'temPQ

malDI' d~ ",iJ,'" "U,,,!_.,

~.ll.\ ,l.\, ","l1\l)is.:''-"'~, 17 de julho; de 1:<;}3.-

Ar!.

;':"! I pr:,JII1:}de

l',,-d~í,>, s"r,~\ ill ,lt'III.:n

Ar,], .. , ",',,,, d.-, ..ui,-.\fll11_",'.t ~',rlm'''ID._S"ItL:I_ ",\m 'TI'lIlla" (j\l ~,,;1t:~ n.Un[(,n(H'a d"

['_,!'l,', 011

"h" ,U,,,·,,I,,. _ O. V"""_'I''''I<, _ D",,,i'''J'''' lW';U.-< ,li... '"~:''S,l';;>1''' dO';UIll,mln" !"·"I~~<"'·~VOO,
"i".-.. I~, _ U".,,'r., ,I/~ D,'n'(;~, _ fi" I";'I"~~ d,"l (kllultllt'llt"., oIa~ t.J'~lH"lUUh:\3, ~O jl,1J"""<l'
AI.', .... , \"'u"ld<1,
.
00 r!ilI"<'lh" ,I" InY",;ll;':,":,"J, dO'J l!If"l'r",~'\'
t()ri'N ,h, 1'''0 e r""-'<,':.s \'" ~II!~ d"ri'~ t: ela., .'-<:1)'
u·"','.JS ,!t, (:"'IS<'1I,(> de ';11<:1"" e ,lê! olLnlO TriN. n8 do 11;03
:'1111,,1 :'IIIOtAI'.

Art. (i.' O j)('dido par:\ o),t<"l' ('[·:-ti'];'o (lU
A ('lllrllnJ;'.;jo tiO nl:.rinll:l. 1\ ~~nL'I'molJ~I'N't '_'-'1':,1 ,lc qu,.. tl'i.(.a.O artl;:o :'Ilt~_""(\,'nf.,, ,.",~',
p'U'a:J dl.'CU'-'Cio, l"':di;.'i\lo ,I" iU;I~Ordo com '-' ~,ülsf:·ib 1"'1,) Tl'ihull:d, "'p.• rtl,::iú, ,'''111

<;'l'nc,<1<1 ""I

2',0 ]lI"'JP"\J>

tlo

SC:lla<lo, 1'\

\Ij ,h~

Ii!l_'lIdü ou IhL:<tO rn.!.1 <1'

<Im]"

-u arlo,L1' li ]I .).

JP:~':" Ul;'1\.:all' I,) \'-' "'\I'US 6 n",,\n 11" l·eVI~~-,· """_''', P smn 'I""l"';~l. ,,1J-~l1011'' l~"''''' j'. ~".'~
dus tll"w.· ...';<J:-i flnc\().; dr, crimCll.llJiliLm:;i.
n'''''', ml'õ'o 'h '"
1111<' 10l'l'ID ,j,wido ,:"

li,,,,

)'ulo",·;, da l',,,:,') 1J11O,,,,I01 o I~'O
fur \'lT,~.tI)"do ~In qn,lhl'wr dos J'()~W-~ do ()fli·

!",W'IHI<l

(:ial.

,Irt. 7,~ X"' ,,,'inl'" ~uj"H(\" :. itlri~Iliç"c
,,'acionaI ,tl'tl'l~!a :
d vil ;l .'.~,' i,;;,o Uijl',I,'["",".• ;1-, n':~ I~\.S ' [-:;1. .I,'i,,'\I'i.. 1.-' i\ ]'<'\'i,;i" UOS P;·(!U'$.'IlS lillolo< de ,.,dn.~ no dú<.·I~'(.,> u, :H:l (lu II do oul,ulu'o dll
- ..Ia n.rL. 81 (h~ Ool1~ti- líl9iJ,

o Conp'(\"',:,,)

,~.o R"ynC'aW-'~l

r\rt.

:15 Ji<l"l<\~I',"~'~

~,m

..·vn·

1.I~lrj,',.

.";,Ii" ,1,\:; o:"liIlUi"",,>c;;:,

~"

('W~I~'Io:,",

\"1 de j1l1ho

l".,'"",..

_J",i" N,'u'"._.,lI"
1'1; -

\";w

.;,~

-,ll,,,ei-/.,
h;\

n\!lis

IS!IJ.
/J,.,"

exp..___

,h('nlj~

"11,'''''0 '\ eG(ll a.'~ que I.inham ~ido II.dop!.rtda.s
pC'i" :.'1';\11(611) 2', um prújeeu\ l>ubstil.uti\'t>,
':'H' i' o ql\e ac.tU:IIllIcflte ~o I\eha. om disi'H,

"o,

.,,("~u ~Utftitllt.,·" fO!"~1ll iIJ·",'i!", a5 f.1II€'1l'
1.10... :)r. (;1>").,,, o C.lIl'\l'l':!. no ~,mlj,io rIo
.~lIh,tllllil' a, ["'Il:l ,Ie \l1·IS."", ')1'" l!;:'UI'.~Va. no '
t'l'do'd,u naleriol' par .• O~ ~(\"'''l"II:t,lnr!'s que

.I."

;-íol'L'i>.'·lI\ a

CollLIIÚ;~ <;:1\\ :~, .li"""3':':'\. ",'In .\~
;'.~'!ll'''\':ul.!~

chl. ..'
m:",·

J~:~:d,

rcla. d{!

"lI:t)'~l\<':"l

.~II.<pl'lt'

do<: Ju','ilai

l~,h(.k,,<t.

"fI"-)] !.l;j

;~', "ln<:Il,I".,', \)11',;;'1'.11"-"'\'« i'1'o'jN"",jn ';,'11.,<1flll. ,tlfd" I;',~I!,
tlldo II1'''!,," :1."'> í!()qil"ll:l-fJ(>r,'~ Im1,l. lJ

"''-- ,', '.'

di'Il<'SI~·:'i.o

','o ,lo 01lljll"l:.':d" Ile

OIWI-:,\f DO DIA

""lIl

A cc.mmJ,;'i!'''' ,u·,'..'jl"lI
~und(,

a.'

&Uh,lILuj,::lO. ""_

('llI.1.

'=l!I",l\Ila.~ .,pn,,,,,,tl.\;~, ]Ido

!::ir, (:<111'

jlOl"II'l,

f!'u ,-" C"':JPUII. O Sr. Aln~I'lt'\' I.()l~"
ír>,,~!.l~ t'll! 1]11" "11, Jn.'1.nU,uha a lJ"IlJ. ,lI, 1"'I~Ja

Il .... forma rjl1llllllL "IIH'llda In)' cllo oIT'·I'tec'.la
JJI~"'II.-)lIm~11W (~IJ '.. ,,:,!:<.;;.w U.Hlg""~'''' N:;L~ ,. qlll·. nf", foi ;.....-",,,,,, v<:h.~ cownll~">t'S rl:!~i()Il"1.
4~

utlidi"',

'\\,~H"'i',~O lLabo diz qll~,
fll)l'/:'Ir ,1,\ m"\~'l';:l ,':<1.11' "",-,:"i,l(!'~. t'-!ll "lIlr~
,"\n[,' 11>"<", ~Ht,lol" ,ld,'llOh']' .1. ~II.' PlflnlFIt\.

,..;'\"".

!lUI':\ 1(lIt,;ll"·"'''lJm,,,<i.oll,'1) :"'~\'ituu,

1':"[,'I,dc .\ ':'IIIJIIlI-";"W 111IP:' )WII:< é Ili' ,'U,~
PI'I";j,, (,I elU flUll'o ('.' <0, ,'d •• !~'l'Il;l rl6 (li('{:lt,~,

I""·L',·,,,,
" ~~~:':; ,,,':,;;,;;;lO";~~:\ ~~;.i;;;:it';:;I~::;I;~ ';);,']\';~';<i,~ ~:~~
"'lI P,',)"'"....,,, ,I" "\-'i'"n ·ah·l1th,,!,','.

l'rll"'~"

J."illln';~ "" .-;('II,I.dO fJ[I(' "lU U'.!"" a$ ~",,,l;
<tI', mal' •.'.\ ["'~J';nC\( C'l'ccí.,) J--"l.1'.• ""

[UI(.ú",~

Vou "'llbIllIlU"l' " ""I"" o jll1'Jj1'clo ,~l1!~li

Lutivo 11.,.'1 '"ilillUli,,'-"w; ", r~,,,,,' &'j:l '~Op(,adQ,
tk;l\",(,) t",.jll,II".ool,C'; ·t,< ,'ntl~'~ HlIH:Il(L,~, l1l~
mo. ['I01\IIW dIa,;
1I1'~1ll"th,we-;J,: (.Il/Jl o pl'Gj(',;to ta.\ WI!l<J {;)j ,·I.ll'<.'l"Iulo !,(,h~ COInDH~'

"''-w

~(IÇS.

(l

pro.l«I,<l .ub,~.il,nii"o ê

I>

"";.;L1!nl.e (li)

O C'-'!l;(l"O'" o ~:i\ci"II"J t!('C!'j:tl:

,'X""I1<;-"-'"

Arl,. I:' Pv.1'1'

(~)n<titllk,;" jo',·.)('l';t!

""X ,I".~ t~'\..vlt""

lir;.

o, prazo>

""I . . ,h , ...»)IlIHIlJl;I'.,~it.O

do~:}>o di, :vt. 17 tia
"l;\I'~lI~() lO:; ljover-

lUll.IIIDO
('ejt:~

ti"

pcln

\~)

di;\g '[.1.

m~SIl

da

r~

~Il(','tjl'" ~'o;\Hlal',., .0,0)\'0 '-' ,~I~n d~ j!lwrl'a ou
;;')""":la"d,,;'\"
,\1 o <"'n':";"" ".'I·'ldll'\1 "II'~'ftl"'1" ,Oil,'e· ,... !.tll\l!h,l>' pullJ "", ou SI enln' '" va;;:;\ tl;~
..
I,,";:u;.> ,-'nHU;tl'ii\ para. a.1"';.\I~I;llul·" S(·;(l.Ió"v:,.
Jlj,'II(" jll""-:"".u· " .~,'Il g,)\,(H'I~.\.!'W l",h jl:'
:"".'--111, 11,,10 1!IJII<'~' "ue l,,',,~' ""mlw'UI.!". ! .. in 1I\1',d('],,"I' Illtrl'vall" I!W~(I\, o:le cinto 1.111>'/-",0;,
1'l'I'.~lllli". onde lic,l,. J. CO!n~t<",~,:> d . , JHS i,,',",
l'al'a~~I'aphn tln,..o, :-;i, t!cc,)rrillo o P:':tZ1l
l;',L'I~oJ'!

:-.i s,',
lj,;',

">1110

','.1"1'.'1

~Ilm\,f

""

;1:,lj.';...:I ... Il'~"
IlI.I'1""I' p:n'(~dHló ;\ o:tc.'ç.;"i.o
ddid" "omr\lllm f"')'Jc, ti. ju'- l';l"~\ )H"''''I'''' 'IH/'nu> ti" V~,~.I. U J>;"('''ld~llt.\} da.
pnW\'lm\'j,t,. ti, ,~~. r",'I"","j;',, ",llll"r.t UX"l~'1 " cl',l "'1.1 qW'l dl .• &6

N>ll!J~",'I'

'. :i:1' ro:lijlUM"lejao"I:"fI:tI, !J"um "0n'
Ihd •. ',,<)'w\'el

."lIsl"nI.I, pül'tnntn, n ~1I1. ("Ilt'n,I.1 qlle elll

"ez
:ir!..

d" I"'"'' ,h, SIl~!,,'ll>',U), <'<'lllil tos(;, no
do "lIl"~lt"ll,in,). ~,'j,c 1'1"'~'Q ('!.'llu!!(]

'J

[lOt 'pl""'"

1I!,~.'~ 1\ UI"

:,IIHlO.

N:"clli'lil III,'IS pi~dllhl(l a PI'oJnvru., enCHJ'il"

)',·"li~·.

''''lIl!lIl1nj,':"nlv·" ;'\jllll[.;1 c!pillll'n( da

r~I:l~" ~ii',');;':r::~'i;~,~'\: I~'t·~;~:~) :'~'~~ I~d t';,~ 1~;:n n:

l'r:'~

ri

WlTlllllll)l(':'<:.-l".

<an Ci""l!br, ILlO; :;:u-

~:( \:;,~: :~~] u(I~;'t:l~;i :;)i,~I~~l~~(, ~.~~' r~~,~\~~~~~~
""1)1" h,; IJki\'J[':\! V;,mlk .

c!""u.,-<;",,,.
Arl, :04. !Il~ 'n~",'1 1).1. p<'.11:1. ,],\ ~mlprH'\;-'-') '!r>
q, : ~ ". >' _':''';II,''':~i" _ I) p,·to}",.:" 11. t'llIpl'l')!() \lar II<\VI> " la llIe?"-'~ o pn~~(dcnle
Oh
;;"1'''1"',,,,1,,1' ,1" ,·~[."do que ,l,"xar <11'1 CUIll,!" .'111\' 1'-'(11'1"1. pl',,~(, "t'" L~"\'( 1'1),,,101"0"" 1'11 il o
l'r"', m"lIlt1"II'." t!iL< \':::~',\~ do I~,U"·',''''''. C"'" 1)1'11' o <I\"JX>'-;to O" .1d.. I".
!,nl',','. 111,L' "11\ :~, d" .. II· ·,i.u ('<11l)'\fl","L[')\PU!;>
,\ P"u~ "('i'i. ,11' ',!I"P"lI>,-,Q r.Io~ dir('lt"i pe_
0:'1" :,~; "",'·wL ..' df,· ....,·,.!a:< OPsI-. J''''II,''':'''' lit.,·,,,; )"'-\1' 111,S" :C'\~ "nnOll. "Io'1l\ ,In~ "'\';5
"<")111 .,:: "!!I'!'<1\'a,h", "a. \!,',
"Ill IJllP
"i nJ ... tar ,k '11l;tlquOI' I~-'l'l!lil
O \)1'('10>0'(" ·,-O~'lOlt.1\ t~l\nnl\,',i.(·· \'CI1!H.I:L~ "1':.,,'I,lcnk ou ~'o'\"('XI\'lI\or dn ,'."t,u!o;~ dfliUI' o"l]).'~·l1l":'''',' ~,,,d'·I"·.'" ,h,jl~,'ll::a I' h>:~i'" <: ,n 'Uril'""h pí'{O ]>1'">10]( nto dI\. )~'I''' tl\'1l,
. lo,,' i •• l'l'IID .I,' /jlh' inl WI)Il'l;, ..~"m j~'r".·(·;· "'J- ( 111\ \1 ", 11' rUI mn. dQ p.'\l;.t-'I'\]JUIJ UIH'" do
.'<'"

IiWOI·I't\'·.

I"v as

E'11"·'lIb~.

uw-,mo 'lI·lko.

,.,.;'.':";,"':,: : ~!.':,::I~~"<·;:~'-"l;'~' ~.l~~'.";:~:::,t.;:~ ;~,\~'::: I"'-'~:,~I",~,;~l'i~;~;:;II:J:~~'(:i<!~:::~l;:~(l;~Y~II~~~~
L.,!:,!" "'1, I ,I,;

tI\)

1'<J)!l

]l."~"

:~

'li\,o li" ('1:,1->0";"\",/1,· """'\I'·I'·I'l1>'I>IOII F,-,I.",·al, rOI'llI\\I'
"IUP.l e jlllj!;M'" 1100
".~~.l.,; l'i"EI1J,,~ .1.pl·,..,;"l)t'<.1h~ )1.1. :,' llt~, C\'lJll<.\~ jll'(WI~Io~ tW;"t.., adIoU, Illtierv;J.ut!o-~e.
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SEesslo IHl 17 OE JUl.HO Di! 1893
rJU~II(')

~ I~,)r

ao Im;,·""",,, a hJi 13m

11:1.1':\ (lS I P,\,j,;'\Q " .• \';;IIl~UI,) de

\',':1"

IliI'\1I.6. n lill:I!.

Ii~'~;:U!';' m"IOT,", na" !. ""1"[1'11., ,',,1 ~",', "P:'~.)d<)
,'u2li.~.I;;;~::1!;;1~T:;v<li,~,.r, .~I.~~lt d~::,\:::l:~:~:~ II:;I':~ :"'::"1:1" ;;::'.~,~~! ,'~J:~J~,~,~, /;;: ~(~;~':~:;:,' " ~". 1,',:;;;":I,i:::i~
CJ·tmt'~. (ml<~'I"~t:t(·~ <le f,OI'O {'"I'''''

"I.

Pl"OlGIH'Il'lul'

(I "cr iI.(I
;;0:1';,1 ,h !"'l,\\IJI,c" l';,r;< Ii,,:,r .n~,·. que jrt\'lIIi"~ (,," ",lI\,j" '-""1)"'1''<ilnvillO; "m"l ..<.
l,yO .t" 1'1'et<'n,l~dJ :"I:;m,·:;to. 'i"" "Il', ("·a. lê\'
,\n, iI' U t!Wll\l'l'\) dI!. jUõlr;~ elm!J\I':d Ou
"':l.y<'I!''''\lv' i"~, '·JI"t~'l'~·;I,I(.~ II.~ " ..,h 111 ~II·
110 ;.:,w;;rllo nlllll,.·ll'all]ue (fo:i,'.-.r ,I" cumpi"!I' )lI'!'''''', ,> ")1"""'11.-1,; '->~ '101" ,,,.,-:~ ",,,.,. " ,,:u ,h,
\) !.li'IKlSto 110, IIl1.illl.l 11"r'~~ 00 :;',Il";~I·.l;\i,i) u,~.(,·, 1"',!,1 ;'. "d',a", 0'111 '1t:,·
1"\:.1101, .,JUIlI,"~ 'lo :ll'l. I" ,·",W·P!,-{\ 11:l P"II.\ dO ar\. 48 ),,,.; .. \,,, " ">lio ]lI' juiw ,', u"Li~'\ iU"I' :-'illSIVd
da le.! 1l,35, t)" ~'" d.' 1.,neil·O (Ie IH:l:!.
"111l1')L'~u.
A !or\\l:>.,;.-,O .la ,:ulpa. (: O jlll:,:,'Jll<',il'.:l d,)
1/" ,;·!t"," ,,1"""\<-"""',,1 '1"" ('
criull' L\l'lI\!~ ".\.''',~ r:ompl'.t"tH "",
1""11.1::1111:..:·' m.\! sn·'·,','11Jl'''1o- "'.
CiOtllV'o<. '11I'\\'JlII'I' 'I'·'" ~\';:l" 1(,;;.,,. ,lo (;"1,<'1 ... I~\'.. "r,"",!.:.~ ,la i',.,.1.""., ,I,) 'PIO' t" rll;[, '''''11.<'
~1'1~\lI(lo·~" d(loS Hll'll1i'I~H r\,l,< Il,W"I-,)OO JHU:ll· ri." ,Ie ,·.11.1. ,'.,r.-;;'II'ta, ~uj"; ,""IJ","""""S
Cl\lac,s, " ,,(lSupl'~,luoTrlht'u;J,1 1';'.]('1'(\1 fll1,md" .«,LI'''''-, '~i !""lU) .'0 .' I" ;:,.,) ,1. .. "., ,,., .ili "I',
O~

jl ir.'., -",'.

rm-em ,,, ,1.\ junb e1t-lt'!!",,1.
,'Jll 'I1l '[1]\1<,1' ('a:'). A jlJ'!.l';,':l I)"ll.' l·ud,!!:,"·
A)·t..·1"" H~'Y0C:.OIIl'.'C a, (tJSf>lil;lI;tJe~ P.1lI ,'''li· lar ~':"t\',(':I"tI ,"o ;v)i" lllll 1.1:\"lJ ,:Jlr,' ','11' "

tr\I.P:;~i..> ,\ v"t-.ls. 6 <\;'I'!'OV3dO
~'i"aUl

o 8ulld.il,I)!·"o,

jll'(\julliC.'ld,,' (l 1\N\i~to primitivo O

aJo \\1llt'1l,1a./i.
E' ;u1flplado I) ~1I1~ditutiv"

;;~:~"~':~;:'''··'!:~'''~::I:;~~;I,~;,,~~;:.::~' ,~~~.~,I,I.;:~:,·

"'"'li,,,,' "'Jl

:::1;''''

',~I:.

)),';i\"lo, '."11.'" ,h' VllU ,,'I', "o', I,;r"
110: ,;" ,.Ir,·";!!.,,·,, ._llll,I .. <.o lr;j".',I. ,I 1]11'\ 11",
fi V"6 ~m' I'nyj;l.t!o !.<."·l\1 ,\\'1', 'i:u)', ," ulr I"l'!~ ;l, ',1,1 ""!lH'11 I'"

li. Cll.mara ,!,,~ Dcpl(taJo.s, ,nd"
miuiio rlfl I'Qllacç.itl.

l\1l~"i ;'1 ",m·
1:1\;:' OJ,jl·"';.',.\ HI,~'s .~""' •. l \'0'11 ',1 ;'. "'::"'I!J.1.
P'''-i'''':''''''_'' ol·.ulu!' """i>1'iE\,,, "" "--<1;1,:" du
COIlt:,,,·Ia. ('11\ 2' di"! li":"'. ~"m :I~ "IIJ"II']'i" a\·~. 414. Q""I"'I""';" Iw,'.-'''· '.dú ,.... ,.;n: :',;,,,io
otrel'c-dd~~
..'i 1I""I""<l,.-.• tI...'\ Cal""";> ti c~ p"pu· n",,:.~',',:',L~,".ti,\·".,:. ~,U,'".",,',',;,
ta.1,):\. u. :.1" ,I, I!'~j;'" f\" 'i'R'\II'$.\udO (I:.. ~ t'yi _
....- .' " " . ,
,
,. r.
",.",
QO~ tlo ClWJ'I·W.
dór eH,,'ol:\,; ,I" el'~.\i· "',"" t"]:llL!1 ",lIl-

o

,',',','.',:.", ".",'"., "" ",

V"{'W:. IH"";>'. "."0 lid.,,~, ,1[Di",!",!". poSL1S r·'nt" () '"('·''c·;''''' 111I.11L(~·"·", '·111il)·";,,'., Z< "Ilm,

conjllpo;t.1.I!l<'lIf.1t 11m

lÜ';CU,\Ú'-'

~,-,.«l!lTW~

..

ru~~:;'~::~;·":I~.rI.,~d;:t;:~,,\',~'~:~;,::;:·' tl~,~;:'" 111:1'1.
'1':<1, r0m,,' in\''''1'I.. em 11m", .d~li
"''\'.'''' d~" 1"!'i'I',)~al,;\';L, ~.,,~'!<"I."'~ llo IÀ'Il_

1\\'IIM ,;,1'1 ~J
~r>:,,,I).

1\], ,,'l1 ,I" :1(1.. J~
1\('I\llllm "1'1."1111<'111, .. ~"I" di'(II'\ dl''''',· Ullllle.
do lIf1\),lIW I.J·!ll:
~i~~::: ~I~\:::;.~"I;,'II.:,,::~ !~::. ~~,r.I);,~'I(;}"l:.~,'~~C~·l:rt~l~~
7". '.'-'rem <"I·,,'\.h" I.I'I'.S ~ull<'hllnioj'!I".to.:,('~, w a" l".d:"II"!>"". d, "I'''''\IJ']o ,"I:I'VI'.'!,' ,. f\m,
UUI·'I. \li\. d,l"d" ,Ia (:.JIltI'''ul.J:<. outra 11.' oi" "'·'''lIaI'H's. '11]" ",t,I":I<hm" '''.~,'~. 1O,,~ .. me!fi
Dill\lH<ulltn C 1l1l',I'~l D3. lI .. l l"')·.ct'l, "o e-,t",]u ,~.t·JlLII·'~'· ~Ü~Il''''!'''' ,"'IU"lil, a Cl,jd d"i"'-Il'
do .\tlll&." r",r I-('S. IIlll1do, H,Hi,,'" " or ';lll I.""o;.:i.o ,li" ""lIleU! <!I!Q 11 !_·'~\!I,[:\,I,· <1:1.:'< ],','~'ll'.
de ltdUlilli"tl~~cão de .;I da·_~".
;"::'u, l1("no~ ,I" 1,,11 q)ItUk, ~\I.':"IU ,IS lnlld-

SullStihla-s" 1'010 sCl):'lIin(,o

Sa1:t

d,,~ ~ .. o;."';''''. 17 ,lu jnlho ,J" I;·N~.I,~b,) -./".'/lIi.n ~·<'l,cio.- ('. 8.

A"",,.,",
Úlll)ni.

N.\ ~Ile!la.

3 s;Ü:~ ~niJJ1l1'Nto

o

,I" Pcrn"JIl'JI!(XJ.
S.lla ,IM ~l.,:t<"",~. 17 110 juU'(I

/!(j

do P"lt<.

li.

liI:U,UI.

C~)~~i,~~\,;·'~)~·;;;~X~'\~~·'~>Il\!~;,~:l.~·I'~:: :~:J~';~:";:o~

(<1\

,Vi..., l~ih"..,._ M~""d
8"<l"'1.

!ao' JlIl!'llo;ll;lr!iI~, p.n,\ um t;d

r:' Imi',)~,i\'o) ",-,","·,[·,r ÍI. [:<ln:'lll" 1'.'Ij(Ie.!\!e11.lencl,". Illl<' lJ ("·lhn:·n\,· c.. '1 .... ~.1y,·1 SI ,"'1\
con't'.in ""li :i,),'!'",",,, .lo" I" ,li,'ir'(I~ [lllllbllltl,l.,.·, ·.h)

1~g3.-

,l<"'<:utl" ;lQOf'lle H~:\.l' ":uh nlll),] o' [lIll"c'ioLt",·ul-I.- ,I"I,,"il) 1\'\1''''' m'"", '. qUI) I OI" v,,,lI,l'I~ •• <::11:1\ a ';li:;Ir I~ 1l'~U'.~~I,I,)(k [If1',-<l1llli.1.1 (Ti"""'llln !.lo

·J'rVt.:;'o l·c•.'!.d.

o

SI-, ltI':lnõ,,1 VI.-,torillO S\'!lI.l~
IHicit,i\1' colllpll<t.lruHUt.e o
~. Ji.',". U. do i'J, "H' ;';,: _ SI'. !Ij'""i.
aIH:UlI' rio EL1It~f ,1.IIt,vo ;'15 "rU"llll;.~. \lf1r (1111' Illpo":,,. I""ti :1. rJ '1.\ \'1'.' unlr'<lIl<"llk 1'" r.1 'Jml
nW8mo Ilpr.. ,,·nla,I.\~ " r'el:l.~j \ ih' ;L 1';',- ,1'nI" ,[" 111;,,' ,", o;llêé·I·;.'''':'' ,I!: P'-"HlI1L..> .• ,11""1\ ,'''''''
U(\O Ibe M .. !iCI(-'1

Sl'rVi<:a I"'~(~lr. Snr,'" r.·sumi·h,

vi~to

<'0:1\0 IFI'I rÚI',<'ll

3ti

f,..J"'ltiU.''-\\'.~. 1,ln,_I"

gllh·;liLUlda~.'\S ut,\ll·II:"'~'().

:l.~~UUlp, ll,

qw'

p[\n~c ',]))0

Ilnp<Ji'-

las, qu,,' lL('n'llp:~'\)Mm " r"é(llbllll1l1l(),
. ,\,lo )1(f'L'n(\i" hnj~ OIT·.'I.. ·.:•.H· (:>.)\1 ",kl'
A p~:jt:cjpif1. 1,\~!l\'Il\.l rpu, haj,1 ~i!.l!l \Il~ov-I!W !"'ll,!'lv l'~l-lr.1 "lIm"mu· .• !\I.I"·I';',; lI:V' t
CU}).1.Ç-aO IllmstllllÍa '" )!llut..,rNllliIiM Ü,\ ]11'()- pol'UlItU. a. VI:i-!.\, IJL'JIl t'.> ~'):IL"~ "l"JlIlo

6

----_ .. _ - - - - - - - -

tll~ qUtl110011iam rn" :lm:i!,·lr pal':1. 1110 "And" I

01;1.1" OU !IH 'IH), \U",," .. Il<',.,).

A~~llll, ''''I"''7",\n'), I'"
1A11ll:U' O '·"'I,pn'rlll$.~1)

clu~I"-~.

,,11\-, '~:"l'

U..

0:-;1<' Q. R'_lGA\'UYA _

A[~li:uI(\.

1 () ~I·.

.

.,:""",.1 ~"!"~".

'".o

\1\

1'' 11-1

'\1!\)'0 C\VAI''''_~~'rI _ lk~,·j;'ri& <'111(;
l""ll~" IM"" 1,,:1" :',,"\l.

",'

I

(),':,'!..

U.

[><.

,\)IAf'-lI.-A"\',,::.·,;f'<õ",, ",o{.e

R",-~\i" Il1Uitn, SI', pr'·'"),,nl-', '11le "rnrorum lU' ,\,,1\1('1100 ,).. fi, :"0 !>.',c'1 I."" iHtllit~ ;',"", ()\Hl
do, rV"""l'" ui", ML~'~('\<;" ,1" n'·'·".·:o'pb,].'" .1" I S;UPP',al·,().• '~. W·';"~.\I·,,) !H"O,w.!"j' a. 'Im .... ,\,.,..
'~\l·vi(.11 1mb] ir.., ; ll. \11\\1\:»li, i,1:"'1<- ,;,~ \"" 'i'>"I, '" nWIi,,1 ,\,,;,tt).
e ,\I'''I',n;,:''·-,'' ~utlio'i,,"j,· pOli'.• I)()::j 1"<7."1" <1n-1 _C 1',','1'" ,,(d"~r,tlilo,,~ 1",'10, [l. tll('~llL,' llLi~
vi.!.'l\' uQ :.l'" 'to J:l" m.·,1..I,,, '11(e \'''lIlU~ \,0- ",1') ;.(,UC!! \n"""'"!11 a 1l<·",'''~l!l ,(l!, d,), !r,<lls.
/.3.1'.
nl!.~';"l' ,I"
lJL'lI~ JlI.:nLn ; '~'l'l"Tl: (' \,-1"'0"'.1Com"'7.'.u)'~~ !?OI- 11m 11rL~in'~! "jT,·I".'j,r" a [Ihl.'." O'!D\,j,o!'lm_:..' . .\~ 111).111 \','1, (I.UI' "".t:U!.
C3.rual'.' '\w DeplIt..ldo&, 11;1" ~I'l I.~lll por 1'<']\."'\1<;'."':' 1"<~"J,tln lP11111/lt\.'<, ..Jtf.·.·.·'·"l·.U)
quom,
\',1.Il;,.~<II~ 11'Il1'.)l'!.1-1JtI'-><'rl>.,s. i\"~!Hl, em 1';>1,(
1
p()!' <:'-."-'. '~'·.':<L;(,), ~~'g-,lI)dv ('''1','('11. r'll"m
I~·l!.","l. d!L- 1,,·lu,,-'!' I1HlIló t!'"lOllllido
o!ll'i.I""" dll,.. d"'l· '<""'</ d,'" C<l!,:','I<'~," IIIU) !lu IlIlto!'I''!' ,(<> J"lll, 'H;,)" uml'l. a,",I'I](':.' de
""j "j u IllLlli~r",~ quI' "lll.io di"lI~i:\ .' f"L,t" 0.1& "'L n''',~ .I., m""Ula III.jIf",I',L Qllf' 1HJ::! ,',1:\.",,,
l'l<ln,t!'l:~, v,.",,,,,,, olw.J.' pllhll,-.H,
L 1'·~l·,'pll~'·,'. 11,'" ("'''' ,,~ v,,,,,',,,, '1I1,',i\ Il... h
ÚI',I,O rIJln,'IOJIJ,ll'j" LP!" Il,l~,III·.ltm"'nft, ofwi .. "111 '\ll" '<' ""':UI',!I'
SOl' ollllirlo ('"r" In"",' i.~"!l\ ,n <oIJ.",'., m.ilJ'!·I".
r~)]lr"L<n~". n:,~ L"'CO, 'Im,1 ,llIl'J;,' ,~;c d,' f'm_
Co dir",:1.\1I' :'::"1',,) d ••, C'W;'''I ,S, f,'7. .""\,,t,\\' [,,-,li' Im;·:;."l, ',<, {~lili~"" III "'<1'''''.'. c· UII,,\ ti L\,,~.\·;'.(l di,
illll')'''Il~1 q!!,. ""IU t.xh",,~ id,';"" "~·,'ni.:,,b.s \"'l~l; 3" 1"'-·-0 '1\t!·,J'!llldidLI','~' ,,,':.\ ",'(Oc', ~",'O

I,;. ".,"

t~1.!lla,"c

ll'\

~Injlanl

tlU"

~~u

ú

,,~,('nt.l·

nUIDt".
O S~t, ,~)(\ .,,, ('.n' ,I! "~N ri -I':' O\:\L·'-'.), (,!lI)
dí>'W'lUt 'JU"" tJ.~h:l\h" nií.o tínlL;~ ."1'],) :'1 m ;'
Sf'n/:ttl" V'" c\I<-,
O Si!. I:. IJQ i\}I~I{.\I,-}: [.dv.'z P.l\'.l m"l~
torn,r I1f11'.lI pen:,\m,"'(", t·~,,., fli']o"<'"''
)1:'1.,:,)" II"'I](.'OU 11m;. ""mlU,~':l<) d~ 1;"" .[",
Pl'IIlClp.,.,S l'IHl"'I·"a-,lo~ dI' ~\l" rL·[":'I,,',:,, "
I'<'allll",)I.li r~,''''l:!~ ri.; 1n1llt., ""'iJ"I"''''\"'1
;o.!iUl <\" I]~H) fi?'\""II, um pro'I«"l .. "UI '111"
('L",~,;.tJl·'So('m JI.I<L 'lO ",~ ,I]~I'''~'':'-'' ~ I'''''''l\'',~ a

cll\l'O

fll\',:,\I·;"I'''i·tI,minll.l'o luatl'n,ll,H'II,.,lil;c;I\'.-;"
:·'w;.("rllL 'l,~ 111.""J· p~rl" da., \, ,(' ..1,,).,,10 ':.11 ''',_
"'1·,\';"1 ,\"s ;,\' <1\<1"." dd:,,!.-·.~, i',",nlO ".'(:e , '1111 ....1,
"n,\e" ~"I'\']~,-" 1~lr illwt<1 ;:1',111.1,', !>I'" ho,,J,,
·i.,:;l".~ CIlHkH~; " o 1I1''.~IJl'' l""<"".d :"1'\"1'",
:',w,~

n"I:o. '; 001.1'" ,','li'"

F'i",,,'i.\llI

en:.'lu n·' l",h'·l'.. ~ 1'11~,1",,~ h:,biti.
i"'lllUIl"I-.lr JIJ]l,t.j )))"ILol'
\'!~t(\ 1j\l<I o ~';II OH!W'('\)

1",1.-", !.Lml"·11I l\
r1l1 "";!d,l,,~,

,",

,1t>ero·.".'fJ,l ("-'JI'Hkl·,I.~'!'\III~Llt .. ,
.-,',

Por 1l1l1;'\1 [<<I L', l!T1l:\ V(':' I";ffi 1~'l\L\i'H'r" I.H
'·I"I}l'''.:;,\\\'~, i-<:I';,l ti"I'O '-·~lC~."",,·.ll,,',
p"d":',,,.!l t :;', ,'.Ji!\!' A

IILHi'n 1lI.'" r""'I~ll'<":

r:~:~~'~~J;~.~~;::~:~!~~:;:::,l:;:.~:~~:;~:;~;:~::.~:(;~~J~i:·~·,;~~~:~~;~:~ I:~::~],~E;~:~:~:~~ ,;;:;~~,,:'::::,~~I~.:\~~;D ;~:~~,.::\: ~;:~:~]::~~

1'11;',1:» ',"rI'11I'''~:l,I,;~ (I .. ')J":'",,, \';~'" "xp,~.
, , ' ' ' ' ' u n . I ""',l. f,'!!." J)()I' (,WT',~ F"\'''', "1"'.,;\1'

p")",, <:Olll1:lIio 11lI"ril.l<'iL)D:l.j Il. que- ',"!Il'<l ,[(o

aL\J:nolel'.

bl-<) pI"OJ"d/J 11" L'efurm:\ \'~III I'" :--"'11,\(1",
::al'r(,""'.II~"l-·' o 1"'" \nu,," '>'JUIIlI!.,:""'o d,' '1 'I" ~';II:~,
eu r,'Y.1o~ l~\rtC't, fj\l.n,lo ;:1 I,);:},t,,, j!",u'n" CIJI
dlSl'.U ....·:c(,.
\'i~:lmQote

iW:Jl\';n,\'I,t, ~u(.o"

Imtl':," em di""u~,;i",
IJrnlLJ;.,iL111"~>·"

".<".

11\('_\1,,,

ti,·

!':I' ,·tdn (l,m.',I.
"I' 1"',\111.-.\. Jl li' PX<:'llli'\O, li ,.0,<,LI~Lm·",' IU\IltN: ,1'l!h,~ .\nl.>·.< 'p'" ",' pu,h'",,~ t':(';,::" i!. este
n',u1~LI1".

11"

\

J"';"nn:>, (;'11 •• P"l' "In

J>u.k, ... ,~ JW'l' '1\1<.' !,'i

,\!·I~,J.ul"

dorleba',e.

iM:t foi ,'PI't''''lJLul.l, l:

l"iO

uw,

iÇ,U""

I,C'I;;, !IO" uni .]"11IIt.1do, d)1< ,lOiro 1';11''''''-01'

,h ('.'mU); ,.;,<) qu<' "dl'l'r __ I,"hÜ' 1':'\'" JI"~:'t.
(.i" !ill'I.l)L:,l,~; 111:1., rI"llt.~i~ 1':l~»"II":'luuihf';

A mr.U V"l', a lll"i,w »:'I1't(: u$.~ n;,.;,,'s 1",1 ..." l,·-\In,u.,.·" d:"i("" li. "". "lk<T"h,n.'.];' \"1':\ 'Vil'
qn:,,".'1 rOI ,ml'"",,:ql~ a pl"l",~L\ TI;l!) b\" ,I,· IWI'<lIH"II!" " 111.'. '.' u'Il'n '1",..<' I'(·,t/"iudo:.
\ FI',\II~", fl'Jl'UlIl. tinha Jiflkvl.;;u!p,,; que
KI""III" \'.lIul' ; m"":llIll-'nt., 1I"']'.~ \' '\'fh \))0)
s"l~:'a.::,,, ,) ihL'to ,]. 1.<"'_."" r:-gl!i;,m"ill;ulI, dG ;'('~ .,,, .. ".",,,~, o urna ,1<-\1.,$ ar.> ,· .. ta: o ""I"
llm,,', \,'l',se rt'ltn 0:111 IIIlM 1':1 l:ll,(.'IJ\"IIt,(; ri \'1':" \1"" "'lI'l'{'io, lWI·[pl"·j,, a mD. lIlini~I.\',i'il,l,
1"\:~Il(II,UH-IlI" " [:o\\'>!Z lJ\iLn ôllll'i.. 'I:"" IlLll l"'-- ~"do~ t"I,·"r;~]lILL>S.l. nllf,l'O,
f:ubm'·III". !,;,' (0:1'\1'/',·"" ""i':' V>i;, e m.'jS
[l.\hi \ '1)\ialf'j ulllio'ul,\,\,IL,,, )lNI ""''' .. qu~. !<)i
nlg.lln outro .1" »''''IIIO:lliI. 1lI,]JI!~l.
\l11l:ln ,1ilMdl \';']l'~'r
~b~" o'Ifjl!'" I"i" on<lo
MIIS SI', 1'1'1~~i,kul.<~. enku,ln W!P :1 N!<J!'lIIa
'i:~!'CJTlu1;> rkJJe l) :','U ô'-~I}t',:I" ;':-1'1al.

'fO,I,H

'lo,<,

.-';I.:>eID

'llH' I,nj<:l, II'-'~ I\;lW',

e»rl"',iUl e kJI';;i'''Il!IO~ rOl'lll:ml

'-"ll.•rti(':'io,

;l{!I;J.lih~

uma>N

,·.~tr~ ~ul'vi,·" ..
]1 L

,t",l'io

'

e,l.l" l'tltll';Ull>: li"

n ~r.. "I \, IC" CAVAt.' '\:'--1', _
n, ;\"\':0 "XI;(.I< uma ,1.l"X"')'I:1

\'I:I',:iu,

t)l<'~iUO

'ui,

1,; ','.110' ,<'o )1\(.
ri:, 'llJ",r.\ - Ile

SI~Sg;;'o F.M
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~_ .. _-~--------_._---

o s]~.

neul,],,·/("'.,,~

U.

VI· .• n,:.'. mn lllilliSlJ'l'I:' "'1""·.,,,1 01",
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O (In"" r~l,""l<r\) ,1'",,;'1!l ;.U~ "i'a !m:'~'{'-'~II\' i""'IJ;"'niell\-<">', .·,<]H, nJl 111.":.,,, ;\':) lei."
di ".61. [jlll' (\1':\ ""C<"',~'I'I" )l1I11I"~\I.,t '1l1,':]I,', :!r::p:u.\.
k;...,~b,!· ~"f'l'!l ",' "'II"I·CI".". 1",ll"l[U" ''',['''';:'' I
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Vn' .ir1"" 01(" l'(;r,,<s r. '\""". ôL L'r:',':II,;a,
l~ ;"I'N·.
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o SR. Q. DOCII.YlJVJ\.-APQ\atlo,
terior fllllllil'rn.

e p;.~ra o ox'

Nilo ~\j!l.ml'7l., po!'ém o tiUl a'll:igf'l11flS em l?'"ii?
1101'0, d" <XlnHl)UlJie; ...',><.·~ di~t-a.llto;; e S61'VIÇ(l3

OSl!. li. 00 A'II.\H.\L-IWsolllnuvi!la,

C"I'O:!: lllll.-">\, pl'or.nI'NU01idIJmunst!")l'a!) rncll.OO,

Sr. prf>.• ldilouo,

3.\lt(}l·i~dos li IJU" c."-.:., j:Crl:Lud., lll~s<\ de IJi'pel, qllo lJOf"/.a.
como tio l>\lI',","~O ('fl sobn~ 00 correio~ o lliiQ tifi:UrIIo ('UffiO \'<~n-d\l.,
oL'dem, oa flllll');~IO d,,\'(' ~r .xornputa,.Ja llaral\lgurn fim,

J>"'~IU'l ~"Uio

u~r do~ leIBllf1l.jlh(h.
emprl';""l~ ,lo t<~b a

P(}dt:·~ '·I~U., jl!,r eUIl!ljllo, llm ~Ho espe·
ml.1'ioo .1'<1 ((Iola. il e.spoo.iu; 1\ não 110. I\\eio
algum dl\ iL~cali .......,:;..o para os abu"oo qno .",. ciul, ;;{'mln di~tlilmld\l. ~ cmla llilllisterio
doiu. :i,'\" b.~ pl'1\(~ alj:!uj!\, IIll1d3. m('l!mn llIua ([unta lJ:lJ'õI. a RCfJuisi<;'lo de·:s{·~ s,dlo:s,
~l'1PII,,,, quo kt'_1lI sitIo u/whJl; ;\1:;:1111111"; H''amlu:. r..,.[I'tIII~l>lhh,d(j ,h+ <-:viu. Itlltll>itro
vezes "fi. Euro[);\. D~O ha 1l1'~lhuJll c<1j\07. do a 'tia. ,qJpll<:'a';;W.
Ilu 11m f,ldo d"pl'iuWllUl qll« 66.-1ú, ontre
;rn))(',I,1' o ;Lb\I~J, Portanto. o (JUO IIÚ~ de-

b:;lil,;~!;I~~\.t~·:'~~I~' :I)~~olut:ltnentc

fi.

POSSE'

O SR. li. ])U A\I.\H/lL- •.. O pam isso não Lemos mal';:!'!!) '1'1" :),.j"l't"r o Ity~klllt< ,Ia. ]1/nlllgucn.l lú, dc!<de a. l'llinJI .• atéo
ultimo '·UlpfCjf.vl0, nillgl1!llll ~D.l o <.lil",it.o ,lI!
IO~'aL' M correio mil'" C,Il't;,t. ~em IT..g,u' a ru,

glak'l'l'r~;

Sp<'.dIVI\

"'Jl<: JOl'm;,·~(>

.ht qual'lUN'

t..'v,.:n.
o quI' "'J.em os }';:\.;I.I1<I~ I)llldto'.
rxo::r.p.i":3, m"is honorificas .Iu

futum~

l'\lp.l.l'~iç;\o

quo IncraüI'as, d.u. a 11m d,ladão Il]u~lrc, :',
l'lul'a. ele um ('X-pl~'J;i<l~n\.(l, por c1culll10, <)
din\ilO da JralUIUill. MlUIll~" qUflimlOO& l'l1õll'

[;Ir,

~I oom a pcnoira, para mlJ scnir ,13
\l1'6'~i(l vulgar, dolundo nma
'>él'ie

ou

c () I'rimolro oOlh'iq quo

""I1IJl'cai(h\'1\.t\ OH o seu M<lreta).·io,
Ó !-'Cl!imlo no mirJj~tro ,~n~'ão ,kl. Ulxa do cor·
l'~lo; II o lllillistl'O n,'ul wm cel'irnollill,VIUl <1111\'
du i~to li. t<~l!) LIlundu; {lO)' SUil. parte '-IllIllf'1ll
o Corr(!i" u:;,o tl'il.Ll. di) tlseali.,,<,r () ([ ue s,~ [l"",~a;
d",;,ln qUI' li C,'WUl tl'm em l'imi> ~. P., l" J'er-ébu\1\ e tl~l.n!lJl0l't..'lda, ="'lIdo que multM
"a(>ij l1l'ln Ü o lil!l'vi((l "c,;.-;.a 8..'~OCj!l,,:<n Que
('~t.l I'I1Jll'~lllt.-ul(j no tl'tLbAlho 'lU" VIUl rh.' l

ondl~ apllua..~

o

UDlfl. n>'i!'k~I''';.io, IIUr·l':U',,\

~_·rJt!nl.

!l~IIl'.\eo

O JoÃo Coru.>BtRo-Apolilllo.
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l;l\luhr,\, ~ \111\ inl.$l1'li'e. pal'l.ic\\.

rep.ll'li(,,~
lim\I.'~,

pnbhC-ll.S o ahu&l n(l.o tem

el:'
de

l'am e:\\.I, 01"1 ni 'l'f>j'l UIII rern('.s]io: (, :l~
]~'" Hl{.(·Il'aml'lIf.e ('0111 l\ fJ:llINIUif'i .quem lôO
OXCC'llÇ''icsI (!,,~ rol",,;io lmnqum.
6<lrve tio "'''Teio l~l\" o cotrelO; lJlJf,m
Os \l1'OPI'IOS AlUlu'tlg!ldo.'f 010 ('Ol'l'(,j,) Leetn 8lI ~I'V", ,lo tcil'X(';l.P],01 jJi';.:un o td(;~ra.·
m_uil~ U,'C(>.<;:<j.-la.ln de quo assim procerlnrn{l.i, Ilho,
nao su jkJIY]11I1 111(',9 fulta 11m meiO rlD fisA bo.1 vonla.]e do,; ::L,<{€'uUo" .10 P<)f,lCI' F:!t-

a

C1I.He.'\.ç:W, " ~('riio mllitns \'ez,'s~lI1<JlCiL<dos!lc CC\1t.iVO li; iml~ltcute Cúlltr'l /.,.;n ond(\ .]" :.1,".

Cüuni VjJnIR~ em abll'os ri!'. '1110 eHeolI não 1.I'c1ll M; nJ,1.~, tlr"'ll" qUl'.!Io h'i \1,-10 d"l' rntr,ula
culpo'\. <l1:~I1U\", Jn~~ ("mb"lIl pa~';\ n'\" se. eco· j);l.l'ILflJlO, IP.\'pm/1S ,'I.111ado (l11:lllLo é I~,,~iv&l

;\clu\.r \m11l e'>:11'.LrOI"' narl,. ,\(."PI'Ó' ..st(, mr.t,uv"lIio:t\\.I.:. Podercmú:> L.!2el'" V't'l"
viV'du.; '~Ir' (I,'d .. if,~ f'lIt.1.'-L~JÜ':\ do ('l1l'I',r<l; poderi'lll"i .<;v
11 sua rel1,ln., ,k,"pea.a qlli' n.-,:, Llm'., hcr qual " !'iWj, remIa, o ~Pll '''<'1''':0 1·1):!.l o
impl~'''''lon;LI' ntA C:el'\o ]lC'uto, ,"1', pl'c;"Hh~lltt:, m~lIlo p..1.r;l. mdllor I\(l,.~ I"'t,rulal'llluS l~m l'ela..
)l<jl'q\le. ell\ t.:~la. (I. I'art.:~ {', d,'. e.}'IUr\\:I. ali-, \,.\111 ~rio :L I'''[(>l'Hla;; l!ootm-jol't'H Que ltã<l III'l s.er
Limlll\'

l\.

\l0l'ÇÍ(I

"'utrc:l t\l'-><p'-ZI. com c"

relos

ft.

romola, si!)< 1""1cr<lS }lIlbli, US, 81 I> I't'ah\'l,;t, II~A~~~I":I,~
..,~ 1'l'vr"Y.'nt:lnte!\ .I~ ou\ro,~ !!y~t<'II\fl:" ma1,8
O OOI'rtÀO, \\0 IU",I.I m<L(11l 1\1' '1"'1', ti uma re·
[UI!!Ull:l<h~ e hl>craf!i, lil.ftram do~ dll'l'elOO um parti';;l!) qUtl, wlJ ~"'l'to..~ I)(}Jj((1S 110 vistA, nuo·
mOllopollo, llIio foi !tO', :ltt('!lIl~.lldo !ui uecess;· <3. o:-ta (Xlwpl(J\u.,

SI

lla(Ii·.~ oi:. aL~Ill:nj"ll·a\"", do !\('J'\';ÇQ publico ~
Nitro a<.'ll" paI' n:);" rnzWl 11M quo !eYllrU"-Llll
foi !amLf'lll ].101' vlIl·emallluma.1.ooafonlc.de 111111< ""kUlU,~ p<Jl' que o tcó!lSl:WOl' deixa \lma
:rellt!~~ .
Ckl'{a ],ltltutl<l:lU Prxlt'l' KtCNttiyo em [·(\III.I;:::t.,
uJlU clfl,iio, 1109 g:r;lndr,~ lla\7.-Ot;, todos tio .!U' nllUI<:!\') dos CtrlIU'j·{(lI.Ilos ou iLs pwpr'l!W
cujo IiCI'Vi.;O !(Illho Alguma 1l0~irl!l-. ó correjo Ilu~ dc\'\ullllUr t;IÍt.:I~ ;\Illlllalm<lnle,
tl leIe::l~lllho, 011 f\$fllll rel\lll'!jÇ>~l!?S (!lnola!];,,',
N.iQ 100..-!a1llW ""3 1t!9;j vu/.r<.r [~I.m o ~rvlco
ClJIllI> lI.('Olltooo 6m FrallÇil.,ll;l. Inglat.crra e uu, rIO!> !~wJ'ei,,~ .1 m(!~ml~ vcrlx. (111e fi,; vof,,,I,, no
lro.~ h'lfill'l:\'i, dão um 6l1:cclknf.e salrlo pll-l'fL os "1:()l'ckio J() IR9'2., \, p~deKle I\llllO 11:1.0 11(-'H[fI
corrt;>< public.as~
no-.; &ta(]()g U!)"l,,~ é rJlle Ml' 19unl JlI'I do 1111110 p:\.8AAd,), (J i~lo fal.ulm"lt(n,
e.'!..~". [,.>~1I1wlo não 00 d:~; CII~I ... tanto ü~ dcliciu ])(11'11 ue, i pl'Up'H'~ão qUe ~I'f$çelll as povoa20-10 UI~I;.(I)ilira"t(~~.
ril!'S. lia n,~~~i,1:1de ,h) Cl·I).~r nOV~$ agollei&.ll,
p('jn menol{ alli () .o;c,rv;'.-o ó )'dl'ilmillo )>()l' '-' oJe.~\:uYolyim.'uW llatuml de UJl!a vtllll" ou
aqll~\k,. que dt-llc S:l "1U'1,\\'eitam.
ei,lll.I\ll, \l1111n. 116C-l'.~Wl'i(l ([llê W.jfL llll! ou 1I1I.jS
E.;la plI!'('re-llle L\ ]'!lIl'l'1\ mais {'{]ui('(~l!v!l. rio ClI.l'kir(!l! (jllll a\.el. Illltiio ui,,, (\I'am pr.'lL'isn~; u
mu'nlla; <{\\t'1lI -,',11 ~"I'\'~\ ,tI> cerlo )\\~io 1~'lI':I. l\l~\"'~'l ,las ,,~I."M!!I..s de 11"'\'0, da IlfLVetro.tlliIDio_"u. do I:ICIl peu~amenlo, ('0)/10 IMl'~ I;',I\'ÜO, 1l1'0:\lIdo nOVllS rcl;\ç.:,c.-', veem JI'."'.er
llU&eSfjtwr ou!.ros fins, devb pag--\l':I, d&lpl"liL-, novos onu. M oo'rreio;., obrigr.j,o ,\ ler nov8.ll

ro

aEssl0 !i:M,. ]7 DE lI1l,.HO DE

1893

9

ba.1

agendas, porhnta flOVÓS (I.mpr(ll{!ltlos. 181.0
F.'I\t.~'etan.t.o, 00 pl'oJ!I'ios n.utonoll\i~t.as eo:a.de du.r-sfI t<)d0~ 00 \lnnO~. P,,,h'p l.a.m!J(:m @ll'arlo~ )anÇlinun na O:mdilUiçr,.() UIllIIS
llallU' um ~!'\'I() decl·~cdmr.nL" !'Til r"l~o:::\o :lo em,"lldM ba...,.Iaul<\ !LhsUI'd~lI, 'luo já co!.:.·.... Pl'f,.
nl;,;ual" povv,.~"io quo thmml.ln, 1\ ólIIIUWõl, tlUllllldo o~ seu:; fi'uctos, COlJlO q\lasi tl.ld~~ U
cuJadn d(){':W.~nt.e..
eWéudn.': li. Con~muição,' emen13>1 idt&! de-

I

°

I

Qu~]"el" (."l''(.. ' ..".W. odo pel·ma.nontr, qua.tll"O bu.ixo (W 11m ponto !Ir. ViS{~l qUMi pêSl'oaI,
fl'1'nl 1!l\~ltlú,lo.
o serviço 'lCm ~":lrn~lllf)nt" "xw'llóldo.
A COnslltuiçii:o dellnilulo n. oompe!.eücla dA
!:Ia umn qUe3Uu) i"Oll~üttVll\ll:<1 do oorta.· VIIi"" o <100 O>It.....J(II!, ui:'&! a5>iim;
üOp<!l"lll.IIroia que tllC 0.·,,)1"1"11 apll":\.
«for da. (!<:lInll<'W\lCia. Gl;.clU~lVa d;l União deO ~Ollt'il.dO~. ".ll"dor. pt>lo F...;p,rltI)S:l.Il\{), q\\<' crd"r; 'M(~ d" II('lIw, sal>~.a l"elltl'lo;3!l do
OOOII)l>llu;:õl.r nll Jl\i""~, ('~t.r!l.l]hOH o oru).ll'<':;o ;11·t_ U' § I'!l. I, ta.x"", do~ '~ll'r(lillll () wlod:~paltwra. -mollopoho--de q\m H" sOtvju o gl"u'phw fe<!o-l·ilt:.-'.,.
Pl"('jl'do \ll"IJI1'~'\'" e .do QUO,SI mo IIoW r.lI:<~LDO, I E uo .I",nw d.1. '"lmpe!.enI'J(I, exdmli.vl\, dos
c()t'o;llJ->'" o ~ubs:tl!.UllVr) <"lo hom·(J.do ,· ... 1l:>c101·' o,,!aJ<-, rlll:qUQ, ~lIl!lll~m lht:!l compete exclupi:!o Rio Gr,I1l'lil do Nort4'.
~IV"nWll\.o o1eC\'ol,II'; «CoDt\'i"oUICCk"; oon001'Suppunho ,que n:,o iu!. llloLiv(, ):10.1"1\ «Ih-u.- n... nu·~ "'-'i; $0US 14l!~'~7fl.pho,; 8 OOl"l"t'io~."
T\\)t":.~. "Sl>5 J1Vl't>S que Pl)']" tOl\;mll:\l', :u~ht,\
}l.""lt> Jogo !l" ()L.!;en·" <}UO n C<lI<~tltllÜ;-M
I'o'!H1IIIi1 11. m6~m:l. OXpI"~~,~ii,,: o "SI"rlo le", 1I11.t' '-'\1l'yiu'3c ,100 lIl(;.;;w<!a e:o:pl~'><'~O(~, dn:!
'110>1"/1011'0 "" .";''"tIiçv do, norreill<.
11\(,s,1I\;\l\. Pil.Ill.'Il-,\S em
~UlOOS e:lu~ :),... t\PrOi:lll'MI.. !II(',~I)l<):< ol'il.("'lI .lA. palA.vrn, nã.o gos.
1JI're~(' mm!..) tltlulad1\. ,\ !lu'i'i,la, \lUl~\le si a
j,'õlU"udo da. Vni...i.o, diz \lll~ Ó Ih. S"I.\(I.. ,'Ompala.\'l'1L. n'Hh .... ·l' d(lS II;lXlcogl'apl"", vell\ de rr(~nçi;l. cxc1tl~il"1l drcl'IJtar aoS la:C{l~ <l(}~ <,0]'c1Jus I'OC:ll.!UJ(\l; gi"egos, (IUC sig-nifkó\tn ""'0:-0 r"io.; ('. (lo$. (.(:le.g\wJ.ph(l~; ri\ltdmh, da (Xlm~
Q u.·",l· ", poríMlw s" ~(: appJi,-:a ('Q1Il ~x"ct.i- lnllcill dv.s C>\t.:ulo~ tand,..m Ctn certo ponto
dão nu c;w;o Ile Imver UI1\ IlHli\'utou nlllOO 3\!- fa'.lll Url. taI;~ do !:(·lJo, tn'M ,)u;ul,10 fl:\.lJl'I. a. rel·
l.o)'i""·I,, a. vender c:el't\.~ lIle,-c.:I\\oriali, !lão li lX\lto dos mfmios, m()~li!k.i' !L 111l,g\laJ;~.w; diz
lIlt'nQ~ VfJ)'dlldll qU6-, COlHO 1Jct)"t4~'" em ltw:lõl~ qll6 (, d:l. MID)XJU-lIcia ,](1"3 I.'<LuJus Ü"n",tal'
lU lill;l"ua-;, 3. f)I1lSWR ll:l!Lwl'a ""i teodo lW\·'1.1 oonkiblltyú',s ,uàu m[li~ t.a..ltfl8) CO)H·cl·IlCn!.es
lI.pVli~f!-C"E's. S (ill]:!. "xt.i:l1'>ll.o (IU(I 0110 llnhl'l. II.Ü" g,,",s c.elegrnl'htk e oorr-·irJS. _
.'
PI'IUlllIVal1l(>I)(J,Panl"./l, Sr. pr":'I(lilnlé, qU(l oao loll ~ellllnE' assÍlil ql1i' Si' fnlla. no 'l\Ono[)<)lio do [,Coça0 qUE> 60 tllurhli"-JU .1. lillgU:ljtf"" ,I,,~ "-l"UIIII'I. da"-,,, : f: :l.SSim quo 00 ill2.ia, qll3n,Iu o \.i)N~, de um p:lragTapllll para (lll(l"<!; ~m um
d~ empl'e!~~.to3 do~ COl'r"io, ,~ UID:!. atopi:), ou

I

(,I"lt.ol~\r1n el·.\ l/1al~ 111!llI.3..Jo. 1111<' 11m p(>'luenrl falia·ga eOl !aX,I..~ " "'o OUI.I"(J fHlb·~ ,~m COL1-

num(·,'" Ih- (»~, l<'J"C'S d\l couso ell'.Ylula llllh;, lnluw,:i,,:s. ,;,mccrllcntes at)'l: .,eu.;; C01T('ios 6
IDnIlOj'O)'" ')0 VOI.O; ón.'<.sim que' ~n n!!.l"ib\ln lJ'I'~I·.'I.ph().,~.
I> IIlOlll>pl>!io Ilf) WTll!S ~{'I""ViW~ ól. UlD'! rll\~:-.l,
Orlllldo nm

(I

cI".~ hODrn<1o~ S(lllM(ll~:':, ptll'-

dC.illlljll"g.l.los, CúlllD, !"'I' "X"II,),lo, em ntlll'M. r::UI(WU si o~ f,;r,"!Il:; t.'.rlam o dU'C'lto (lo
P;1!ZC.~, (1., COI'\""d1)~'I~, Q.ue t,""1U o Il.'!l1l'\llOhO IlallÇ<l.I" nova.!! !."lXfI." ou 1l0VO.' imp~tos a.té .
(In v~ndll. de flllldo, [>ubLu;.DS i:I titula:; do ""m- ~QU("C O~ ,,(lrviço~ nus rúft'ílio.~ fcd()r:u~.,; o o
p!l.uhu\1\; e 11\'-=1 \!I-;ll~lCl" tWIlI ~ 1hz \IU'6 () honrfl.tl,) '-'<'11",101" pelo IUo Grallde d-o Norte
e~~~o \tA?m ,0 ,I\H!l1~~lJhl,.rlO ~~.rvl(,:O dt.6 WI"- .Ir.u UI/1 aparl<) di1endo QUCI niío m'a, 1,011\ Imu·
. . 1 bl"l'" l,.llih-i~!''''. Colll ea.. lto !i.1Yfl\I ]l"lI~as
rélus, (. o U.HCO que o p!ld".IM.er..
yu!"l~Lnt". ",1> ô ponlode \'I~Ú\ 1\:1 [1ll.~U~(I<.:.:.J.. selll Que ~, rlli~ nio l'{'.~I-'l.\'I!.' !nõ.LH U'ld8..
nll.O klll rol. ;" UO ~Hl" li. e~h'(l.nlJ(,M qualllJJ !I.ll
~'lU)J""j,[') dt"I'1 pnItLI're,; mll..~ n:l(> ,JI·,i:t1l. li"
O Sn. JhlA.!"(O CAVAt,.CANTl.-EilLm df) 110SUb!U"tll' nu\;l. du \·illa. oollSlIUlC.IUllill (111 Cl'd.. , I' o:ordo com V. E"I,
valor.
O SR. V. no A~IAI(A.L.-Ac['('dlt.o Que com
A (~bl"Q d611a.I'tlllularismo.Q'H' SI'. ""PIl!I~l"O[] l:.l mcJhOl' vonl.:\(I(, dI) Dl""3.1' tl).tn..~ as conde nôs rl ... "lr. IRSY (> (1111> nio pfn":JO o.t.o, on'),' .l'NjUenCI:1.1 d;~" nll1l1.Jplic;t,ja~ ~ooora.nll\.S de
ir/1, que,-,,,l~'IIl"~\L:1i~" u que Ik~'!ln.I'1'..s lLill,r!a.. que uM (\~l<l.mo", "Lww.<, que ll'.'1fl ]lS.~i!Q pch(l.de prolhIZII'. UaO IJoJIl,'OU D"1ll "5 t.Orl·L"('~ dOI'-oo-li;w Jcrub\'.lr

o.s ('1..-(&0[0., de 11In~ar!3X8.S"

nem 03 Wk~.I",,))hos.
sohre u" ~trviQCI' dOI! eo~.jús lh!H11'~.
,Pod('I'.~e.lJl". 1I1l,,-,,,-ina.,· que tudo 86 ox.i.
}'ar·~Ã"~l-lIl(l,Sr. pl'll~idenw. (j\le.~.lJsMlados
gI."'IW. p"1.11.1. O!i t"st."\do~, excep.lo o lluJI dl:l n:u) pótl!' ~o a.ttl'ihuir w.:dor du'dto do que
relIPtlltC> 110 ~("'VI90 do "lt:('~11.o " da. lUa.· o d" t.... x;~r ~~u prClI,rio ~"fvjco, dnntl'" (lo wu
l'iolla, dns t.clc.g"l~'p)~f)' l- do .,·"rl"·'O.; n.p.lIl, wl'nwno, e nií." U!l e<Jl'reioo fco:lel"J.G", qU6
pa..\'(',,~ 1ne-'1nO quo h)_<!) JUllllo,,~n"'III,\tIV,\ pela. dl.pa.<iç:í.u !ICJ~ilivll da. GoIIl':LtLuiç.i"w, oão
cssl]lIt.l"hlhd < UI I"'~,,,:,(!) 3.c~h' Sl'I"Vl',O, :l'*lilll ;;() limitam llO t.cr)'iWl"io deca.da. \~"tado i Wolll
C<\IDO ~d',,·i'\ôI., ... ,,·;i)l);:d Il\l~ Ilil\~U'~\)) \"-"'''\1Ii\ a in~uml>enciil. d" tr!l.nspm'lar :t <.'(ll'I'(lilPOIlpara SI ."I"r.o ,'UIHO u.~ CO'·I·I~I(J." (I (\~ !BI6J.(l'aphf'~: dHll<:l!l. (J úatm.~ oL.I~d....> poro. l.otlu~ os pt:lnt.w
lb() e htl.o de ,,()I]t:!luõ.\l" a dv.r sempl's de/lci!,', dI!. União o atÍl p..U"i\ o ML1'8.0nlle'.ro. DOS(\f)
.H~AI>O

~_v,.,.,

lO

ANNAZlI 00

SBN~DO

(]ue não (; a me-:rna. ('OW;i!. n quo. 0.< e'[.:1I1.0.' Iluwrit!;ulfl lllll'll. tanto. Niiu OIfI'I'I';,:Q "'mf!nda.~
p~dem ra1All', ellrs ni0.0 podam t"a:l.:ei' ~onr:nr· " tr.,[,;~lho< llllll'io,.. O ~ml".do lura u que
J'e»{:IiJ. i\ thlc\,;"ç.'k' ...
I'lnil'lldó'r, Unk",m~nte. continllul"('.i I!. manter
O SI\.. GiL (]oUL,UtT-POIII'l';\.o ter rol'I',jio~ o IOtllL dh~."íW tle erltk-a., e p,"wa hl.o ~wu

:1.in,};). ]'I>..;ol\'h.lo IL fllllpl'f'g;l.I' l)S 1't'C 1l':l0!l llU&
Wllh" tlGntro tio r"'!ii.lueut\·,. glO !lo"adi.,çullb."'io
d,\ mnteri:L ont]'lI.I·{11 ~m Otlll~'" mllHlciosi,ltulC3; '1\lI\mlll \I!'u :J~j:. 1''''\' ontm COtl8ll,
I~'\)"\ }IN\' .• ]· '1111' ellml)l~) minll" oh!·I"'lI.~~\.o dll
c;;tnd.\r i],"i roal.cl·i,l.~ (IUe Vc('m "e~\..1. l·IL:!n..
alillll tio!! seus limite,. an P;Io.'l.'(} que o mantido o Iludi( uml~. (M,..ro I>1l"")
pela 1)lliiin niio u'm Umites.
O Sn. AlUn.l) CAYA[,.CA:>'"l'1-(Rrt.1./lIWl1e.
o fIoll', G.;;il Gu\lI:-.rt. ni.o vem oorl....·
O SR. I~. no AlI'\RAl,-PorbnW. o mODOpo- lOf'nk ilIH.~~ror o deb;\t:l. ,h:poi:l ,1,,'1 d<)u~ lumino..~()s IliS<:'H'SO.~ 'IUl' a. C:~<Il 11.<.",1,.. (!t, ouvir.
!lo d~ Ullilul maurem·se perreit.'\lnonÚl dE'ntro
No t!Il\l"ct..mtll, p.l1'f'Ce qU"l algullliL"'; OU~"I"
da Coll)i:lilni<;ão.
vaçOc.'I ~ eleve ainrla. fuWI' C"'1I I,.,J,,,,;,\Q 1\0 "I·
O Sn. (lll.. GOUJ•.Ul.l' - E voja. V" K:r. quo timo ~ub"lll11t.i\"u, dtl 'lu" o OI";IÚOI' mf'~1Il0 (oi
nin<l.l 11.liL]gnll;; rnOJ'(Jpolioq d(l. União, ffiiLtI. ~ít:;nilll).d<l, 11<) i"tlli(.o, de corri:;il,o depoh!l.
fi,lns IlO, e,t. .(lo~. \)<),' l:Xc'lll'lo. o iw,>'Js!.<l ol'l
to:, lju'I.l\llo n:\o hOllV~ e:t:-\e mutivo, tamp:,t"nle,. uo ParJ.ua B li do II'LI)~II" elll 1"'lu uma part-e do dil!<;\H'>'O ,lo h,mlW.!Q 1«;11Ia.Min:1.S..
dur polo P"I"U<\ ohri:F.rj,~ li ul"luh1r .1. vi]' oco
O SR. U. fK) AM,\IUJ,-I',>t}e hem :leI' que CUP'f a ntwnç"io 110 Scna.<.!u, I.fim d",jtl$~ificar
al.ncJo. IJl:isr." 111::L1111!l. ("(l11~ paI":\. a Uni:\o (l ;Ili\ ';>'1'1.0 P"!lt.o opilll~ I")UO:!- I'IIlIUill qU<lllllo
pode t...llll.... m lJa,'I'ÚJ' ainda /IJwm n.'in flCl'Ca.'I PfI"I)I'illl~irl\. ve~ra11oll wlJ!'c a. mawd;~,
C'Oln .....;:u·.i. ;I()!' ,·.;1":1 p~w18: di~l 'I\le ;1 p'Lla(lSP/·I·~\Jlca. de ílhr..g:l.I'!llOS :1.0 ,li,. ....m quo nada
"I" ruOllolpoJ,O, :lJ. SU,\ acc·_'pçii.o lccbuiro c
ma.i< Ih" 1';-sl..lrá.
jm·111Ica. uio 1~"\~ll' IHllfI Olnl1l'<'g,ulu. ~m l'(l·
O ':K. M ... N"";I. VIOTORLNO_Não 50 deve tirar
1,,\."\0 :</) /Ii!'!!i"'l (!lI" tem 1'. Ulli,\(j ue ('xpl~\l1\r
tO:i;;::l..'\dD.~ par:l. dar it ;sw quoõl iKI cbalu" o &!"vj,;o l)(HL1.!, oo.,;('3.ndo <1.\\ duvld,l..~ l1ll.< LI.\X·

p.'l.rII. seu

a<'1'V í~"O

jliu·(iculIU'.

re·

0::<1'1. U. DO All,\l\AI._ •.• () O:Ij)(\(!eI'NI
del"ill>g Lllalltolll'fw Il~: ~~U$ 001'1'('[00 (\ 00 !W\l~
le[o~l~pho:j. qUI) ",io d(l. Uniál). Nilo 1If':";'\
pü:>'Blv€'1 :Ul.~ bL'\.!llS lIIautel' o seu l!ervlÇo

O Sn. U. 00 A'I"'II.11.-Ma~ r.rejl) 'lue isto
1"]11(' ~e. ehaul.l. Ull;~,,> _li alO,:"tllllR

um,. ~lInples ab~ll'.,,:au.

cuus..,

não 6

t.o~ OOII~tiLue'U1IM'_~,

Com "lff~ittl, (jlln.nrlo a ('.iln"tillllç;\o r:onrtll'ê

5. U"l;"i.o o <lH'rIU' do csl.ahcler "'.....!l.< :llJl>rc o

e

,;0"'.\''11<;".0 ~t.;ll. rli'd~l'a que /Ie ~U::L eXdl1<iva
compcten";.).; ;v) !)J,."\S() fJUlllIU;\lldo "l' ,'eft're
O -"11.. ~l.\t<OHL Vlrrl'f)f!!XO Por ol'a. t'!.
tI.OóI.~,t..\(l.o~ di? (jlbl úlles. lloUNn csta1.>ê1~1'
O SI!.. 1l,IlOA.\III\AL-lsló (J'lO ~-e cl.w.m:l. co"/ril"'iç,,c3 ,;obl'c (ti .,,:j/.' COl'I',~lo.-; e role-

União é o IllC~1I10 qlll" 1\ 11'«!IOII.<I"Ja.h' o]",'1.i- ;:;I~"pho"
loira; . !~to flUO ~, ellluua l:uj;u" p;W.L l11il11, Ú
A (hJf~\'I'II~1\ cslA, pois, r.m ::;0 dizCtr r"".(I.~
P.ltl'I,I.
IkU".' '" rJlIi3<.J ti c<>mn·ó,úç.h·S p.."\I'a, o... csO SIt. M.\!'.""Ii!. VII!1YlRINO -Aind.\ é o l'e~i· ,..,,11)5.

11.

dno ,I;!. (".i"uLral,sfl.çiio momu.,.,hllllL, aR

{'('..)timen cxtillclo.

h.~.do

Cuml'lilo, n:\o julga o (Ir; tl(lr

sum,~i('!\)1.e:I

t'SW distincÇ/Jcs p.1I'..... qUI'.;)(l ~ conclllir oi
r<"it... i 'lati O:< \~wdoo nào I'f'S""Llll vir, no

ÀM ... KAI,-P:.l';l. O~ quo enten,
l!nir.o é 1II).l I'I'>:Iitlllo I!rl. alltir,(\ rULU,.O, !l.l'kl,lol'al' os SeJ·VIÇlOS. dos /'"rl'l'!OS
que entendem que. 1'01' e oxpJf.k'w por f<;]·mn. (lur,. DM so õl.nnul,
I~\J~'\ cuiUjJlet...111l'"UU' ôj;"SC direita ,1 {{tll'~-e
exemplo, esta. casa ropreoon(.a Q,.l; JOsct. n:I-Clo·
"lul.IlI:t. Il1ul\0l'"lio ,I. Ulllii.o, 1";<.1mO ;.t..~ vir'. a
n;v'S
ro.luúr It. I'ollda do» '~J'J'<!ios alh ao ptmto 11",
O SR. Gn, ClOtH .... R1'-&'io l... llIl'fl'I. ma~e] ... h v/'rmo.' IJ Unii\.o ""m Ct-I cn('.,1.!'go~, I1ID'II1a.111.o
V, Ex, que !li~ oolk:.,'lIS que õl.....~illl pcm!i.i.o. que as v!l.nt:lb'eJlS I'(l(:a.hil-;W para ()l;; c;,;....
N Sr.. U.

dem

que

/lU

fl.

!".lIltr:lll~I.O. 1~1l'.\ 00

elllool"a S(!ln l~\1.iill al~\Ima."

1.::1.(10).

O ol':ldD\' vii com .1.l1mir:u)tlO (~ A.,rOl\':(\!'i qllr.
O SR. 11. n,) A)!.\HAJ.-. ,. 1~,r:l(>S{IIIea.'fiIim
('Ilkullcm, niÍu bl\. p()5clI\.oiJid~11II de l\l"gumclI' 00 bOIll"<wlú~ "C1l(\<1Q\'(l.S ~la. B..tua. e pelo p,\"iIlIÚ emlwC!j!am no S6Ut\110 de OIf'anI.cU:w OS
t.'l.Çà.o.
fi", pl'\:.~i,lp.llltl, r.(lm~ei 11\Wllllu IIUtl ia ooh'(:~ pU~UOO>l 11 do ovit.."\r O I\.ccre!;()üno de
Offt\l~"'\l' (lper1:l..~ aliuU1:I~ nJlcgnç(i1'il li nii.() <lt'~l~JZ>L~,
RIlCel'e·:;e ILO rOleto de OObl':lol'em os ~tll.lIO$
ooncltl."'(~, /l, t'i(·.IU JD(\ dl~JI ..dit· .Ia ulfClI ....-.:;\O.
1'OU tcrmin:\j' llOl' hoje, á esper."\. de O\ltl'U~ InljlO,Ut'l (Jlhl d;wúm llo'.l'tenclll· ti. Uui[UI (' (jus
U;'.." CIH""Il~I"1H '~llOio al;;nm n.'\ C-Jll~tit(l :ç\i.o,
que illu~LL'..,m ,"\. IU"lnia.
Nilo pr0pün ,lO :L gmll<"\(>, reforma; Ji ('I\) :\'iio ~w:~i, l"lOl·I:l!1t.I>. p.!':\ :\llmi\':J1" 'I'm "11\ um
Ollt.r~ ~ão diseo tl.O tienado que nã.o ~i..U1la. {UtUl'o mlll3 ou luellOll pl'OlllUO IIoI,;ullll c:>l3dos

li
~o

Jl"!m1w!'In ,1,-. t,",bo(.;1\" t..'l,ml>('lU sobro

l'l\·i~'Irn<.
~\.Itlli,;:I.<).

em li\«'

,)!'\

I"dil'l1.r do Puder Exc>::nlivo o a.rbítri() de

111~Jl(h.i<:i>t'., d:\ CoI1-

:nl.l('l\jt'lltnr oa diminl1it' o lIU!U('I'<l ti", cmpt'eM«II/I.Itot'n,~, qUf\ d",Véln at.tcnd~r ~
'I'j'l dh"cilo da União 1I1ll',,,,~ li! "lll Ollt-'~13 él"('$<·lm~llt.o allmml tle um SCI'V,ço qUR nao
lIYJ)Ij"h:'~M. )mL'a 'Iu<': nrUi ~ó ,l«-m nJ.,Uro-: l"jUt:l l)o'lr. Hllnf';\ SI'I' ntlia.do s:>m l't't"ljUi7h ou sacri·
llagclkm ú~ contL'ihuintl".
hei,) p.:<I".10 !'lllJhço,

'!l'"

dp- Ulf't:

PI\I'I'C" Jltlc~""'.rin Ilollllh"~() llClll

n g.v:!us

~i, fi r.,z:"w l~)r 1]11" f) ";·,,,\or I!:l1)h\")l1 h .•
\::' ~rt<i (1'.1<: o PL'<)jCCW dI/, oui!":1 CI'Ullll'Oo
lIilJ,."! iL roIlVI'[J1f'llc!a ,t.. [~1.111,,1~1I'1··S(' nu 1)1'0. ('(!l'tou
C%e :Il'hitl'io; mml l\ pratica, que é
jocv> <'In di1ilm"","i:o, al;{LIW<l ,liqlO."i,:,iIJ qll~ 1..;. 'lle»L,"lI., dewoo,Lra- qU6 os (aç(.os iruPOOW'86
ges:>é o aJ!.iIlDlj'W. l\rsU.' 8011li,lo fo.)l'!nulol1 III1l :'l~ th""I'i,~,

al'ti);fJ, qm' J~.

f)(!IluLiS', !?SSr'I ~~rllitl'i() j:'~ (':'I:illlil1. (lo longa
Ellt,'nmlo Jll'opriamrnte na lnl\UlJ'ia ,In ~11h .
slltlllivo, Jhz O O\~l.',lVI· "lgnlll(l.,~ uh,,'\'\'a~i\6<I •Iatl,
so\Jre ali '-1-bel/fls, lIoLa,)(ln 'lll!' 011'1, Cl'eam
g' "",~im (JIlO 11('1 1,,'gul:lmoL1to, aind.!/' do
dOll~ log:n-cs novo~ lli~ l .... lmilJl~L\"l'Içào ,lus 'l'l'- t.<'l!1I\(1,l&. mOIMI'<!ultl, 11. ~~J12A ,lo 26 tio mal"
l'eio~.lo;fal'·s que nAu estnvnm incll1i,li'S [11', co ,Ir' 1~, u.1"~, 125, M·I!(! :

1<.l>dla amIt'X'\;1{> jln:ljl.'C1Q 111~GaUla\';)..
.');~O O~ dú ;1duHIlI~r.l'f\!fol' e r.j1lllantll
"dmilli;s~IWlol' I'.\m o ()'wré" 110 I)istl'id"

«"'I'\m tio.,

tle

CllJlll'egadl~~

do art. 1:2, IIa.ve,

Fe, l'iL m' DiteCVlI'ia tlllra.1 d.)~ eo,'roill'! o II ume.
estado ,io Ri" ,-j,. f O (\0 lll'aLiCUIl1J:':s, carteiros fl ,;~rv~llks (jueo
.1\;1l1S1rO 1U(U"('O.I', ::;(Ibro PI"OI)():;t.~ du dÍl~lor
J1UlOiN, Ofil, e~."" l'-Cl'l'iço.'> de allluiul,tl"<lç.'io
I.l ~ul:,adlllllljstJ-alji.o e;;1 ..',o :\ I.':wp;o do d i,'f".cto" gera!. lt
1":\IllI~m IIU l-egu.1u.wcul-u do C;.;vt'rllo Pr(l·
J(eral (-' ,;,-,mo tul couLillluwam 110 pl"oiecJo lb~
'I>-.l"'i,, li, J()R A d6 1 ti .. maio de 1800, a.\'~,
t:.1.1W\l11.
131,
k>"(\!
Nilo r.l)11COl'd,1 fi ol':Ul{1!' em IJlto ..;e ~1:st"Htc

!1E>1-:t1, L"OInpl'elwodcntlo

f>

.. O l\110IC("(.' (te Ill".l~ical\tes, carf.eil'os,l5Qrfo~~8 lIoos 10~:'Ol'(loI llOVOlL, 'ln~ v,i" c\l><L;,r
21J~lfI;!:OIJ
IM'l' armo, quan,lo o JI:.I~ e...ui. V'-'lll.es ,\.1. Oü~tol'i:l G\ll"aI, C(lr,~jo da. -capi('111 m".~ oorldl<,:')(.:- flualwo'r"Y.
. t,,! J?,~I('I"i'\, 'l<II1JÍnlg~raç.jl:<'l "a;::oncj:w, 8&;m
A~illl, '~I,n·'·.('Ilt.:.l emenola ~nlllll'ill1ill<\O IW<f'Ii l''''''O'' .10.'1 fIIvili.,r,,. <lo thesourc\ro. !lIC1'":1 li,
C.W':::",'>, '111'"

~ão ~!i'~l)(.'I).~,'l'eill.

l~<b

""'lualmonte pelo minit<l.l'o, 501.11'1:\' pro-

On1r,1 .::ousa; \"C " 01111101' qno pelo lln1jI'Cio P'",!.J. tIo ,1J1'eéWl' b"'!1111 ...
AqUI Il-C<!J"CSl"CIlt,'l.-.;o Jn,~~mn o az'bUJ'io 13m
Cl\J1lar" 30 ha Ut1l l.h.-s:)Ul't'iro V'~I';l.
u rorl',~lfl c :• .\,'1'11'([, Velo snb-sLI~Il11vo, /]\1"'" rcltl.<"aO:\1J;3 :l.UJ:.ih:\l'e'l,lo lhl'$OllJ'eiro, ja. Wn-

vil\,lo .I.,

se CJ'fffi.I' Jl\(\i~ outro Jo):,u' de tUes:JUI'CU'O,
!1!l11el:!101o :w do J.IIllOXILI'ifo. Não 1'6
tu.ml~'1I1 l~lúV, p:"'\~~ e$..<:;l. duplic:.ia tio despe·
ULS com "Oll>i thf!oto.'llroll'o~; :lnles e~i.~tl' 111oon\'.:.nie)\l.(). Em I" loga.I', l)A.re.~e que
1x,~t:L 11m; () !'lll ~. IO~l', llii.o 11:" n(\C~i·
tlndl'';o the,,-oul'I'il'o) d.:l t1il'ectori.l, lIUlIl Y~
(1110 (J >:ell pl'"",~I\)(j(lo f>t'l' I~'l!o:0, I"Jf meio

lk,

~Ul

Vl.;t::l. 1\ cO"""U<;~IQ It.J:'.t;,L
t,l~\.t.1., pt),,;, ,Il'l IIlll:\. Illov~i.o,
l'o'l<lbdt'~llllento rlõ 111lla boa ]J1..... ~ll'a.

Nilo >'(1

mil.!
que
Y6111 do wlDl~>!: :l.lll.l'riol'-c:, '1111' jiL foi rcoo-

do

nhedclJ.

II

proctamar.!1\ NU <lou~ re;rIlI,!tncnLoS,

~lIh dDU~ I\J{~llUen~

difful'l'llw.
Nã.) q\\eref\do :..lollj{"1' 111:l.ÍlI o debai..., põe
o ol"allüt' !<.ll'mo 111> nh<o\'v:II;-Ões que jlllgou
de [oll'~'!I, 110 l!Jc:\rj11\'o. GUl1cel1e que t\.:' ::'11' ron .... uuie'll.e exp'JII:lez', 'lhrin,t" ,ual':.:em '"
J;'nF'ilt~ u~ VNI~il\lent.n~ ,lo theso\ll'lJil-o, 1)\::1< (Il\~ onLI'o.' lWI.fS competllnleS compteu,m 611'
qUl' li'l'l" um ~õ, cabt'llllo a.o a)fl.IIH,:al'ife O ,...~ OIJSe.l'\'aç"es ou ;.t.S oomtJl\;t.,"l.m,
(Muito
tral),lIlu'Il'ltl ;\1).\1' 1"111,1):111:1 fI'llIhl ello r,Ull h",.)

YQI' 00111 (,~ l"\~ 111]('11(,.'-;
Ne~t.(' ~"lltitlO :\JJl"'~'
senta. U ora!!"l' 1I111:~ 0111,1';\ ~Jn~lld""
O ')1",101' l\btÚ ILO ];l.l!o
(11Ie qucrl'lD a
(l('anomü: e (1:\ "!lCúI,l do~ que 1:0;,<(.;'111 .11I

ti""

pu.g<ll' hem a

l)<)lh~

Veem li. mesa

It.i! S6;~il1tos

em!)I"1'Ig ,UOS, pl.l)'qlle lU'
,lo ol'din:>.rio

corpOl'flÇÕ<'s mIlito lHlID(ll't~~lIX,

,\t-ti" .. :uM; ~i "O. g' vil(\a,do 1\0:1 {'stall(1)! tl'imiw.~ rlllJc('!Omll'io~ do
Iml:l!" por 'lunlqU61' f\H'm:L II (~l'I'OSJlmldencia
Votlu'in ,It, Pl'I'("!'(Ulcla pela I'",h.c~'.w (Ie (, O\l'\""~ d(.'lto., IjU:; !J';uJsitilrem pcla."l ro·
OlnI,t't';r.'\.I,'Ó< , .. m ilng\tll,\\t" .1" Ycnó,n"nl>Js e j1Iu'li':6e8 pooL1.eR f.'Ilcl'l1.e~.
.~c r.OIn))JllIn ruai,~
qUiI de 1:,,·Ul":.

niio

IlI~lo

di'

allgmc:II,II U<' p ......"I)nl /XlIII I)t'qll"'lln~
: .',I,tolU·~ I)lclhol'f~" ~"w\'i ... w IIS'

vp-nchn~ntos

ua

sim, dl"V"...II,h'IH\" ~f'mpl'C
l\p:i(Ião do ch"r"
8. ~")Ih!l. ,I()s 1x,n~ fllllc";oll"rio"
§. Su1)::titll;H(l ]lei" se;::\I\nte:-AlmoxuI"lPaI" I~'\) é ']th' o omrllll' L"lla ,I.. ;tr,:onfOc>ll1l
o h,)m'.~,]o H~n ... tlDr J"~ll) 1'."!'llli',Qt:l ,]i,);" n,',o faoh,:
!In JM.III!!I" 00111 I'Chl.l;M#O ~rvjC'Q tio cl)l'rejo, UIIl rumo)(f1.rifo G:OOJ$OOO,
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Coc>ILLo, Jo;uluim Sarmmll.o, Ma.IlO<!t Ihl';).!.3..
EtywII Ma.l'tin\l, C;\tm\,la,

oi~;g~l'im:un.o:t) o- ([.<)U.~ primeiros a/,"c". QUe.

Um
Um

(r.dm.inig~r:I(I(ll' 12:001I<:l:JOO.
tl.juda.llte'J;()(~)$ljo"lO . •

G~~t:f'Jd.a.~ ~n,;\,.,.~, 17 do julho de. ltW3.-U,1

o:~t:(:::::(:'P:>f;d"s e llOlIl.Il.Sconjunet.'l.llll'\ole.

OrlV~lra
n.~;T"'W.

Jo..'~\

Ilc,'\\\m\o.

(;l\lvii.o, .'\mal'O U!.',a]call(i, Alll1r'itla.

Fu'minu d~ Silvei,,,,_
Jn;J.0 1~'l~"lIIIO, M(\S.~I:t.~ de Gnsmiiu, Im'!o~ .11\_
,1(J.,i,o

Np.i",~,

ui"r, Ç.\t'tho to Ca!U[lo)~, M"I1l'f,J Vicl.<\I'jllo.
1}.• miLl;:los Vi""nw, Mnnt"il'o d" H'lfl'(H, RI'."l,Z
C\~l'lluil·o. Ari:uh"",,
S:\Idt,nli'Jo Ma\'inho,
C.OUolli. AIIIlll'lC'O LullÕ, IloI.h'i).:uI'o'-Alve5.
J(\.1quil1l de Sol~. f';I.l';IQbUli, Ra.ulino 110m é

VJoo.

&<;wv!'~

Juniol',

Ahl'\)-~"

a

SC~,

1<:' Ji(ÜI. IJo.l<!ta elll di\!.Cu~) f\, niw ll"I,\"~I'I,ló
4>@or. Anl:lll'o oC~."VnlcuHt.i, ~UH. l'ce1.l,IU'",ÕCS, dá..s(l llU)' '\PLlI"uvada. ao ,I,\;(a tia.
tentAndo o suhs~ilu~ivo que apl""~'n t.uu. Pl-a- ~walll(,l'int·
nUnCll)U llill dlscll)"\:';, 'lll\!. pu!'h.:.\n.I'QI)~ de·
(fillP\r.uN:em depois ,_lu I!.OOr~\ ao'~ l'l6
pol.~.
SI."!'. r;rllZ, Jo.W Corl1<lJrI'l, Vir!!"lio J):I\UIIsin,
A rul!<·lIssiW flw :>'lli",II:\ peja. !lera.
Ulnlfli!1() do. Amara.l. ('"uc.{'Q:<:I) MU.I'QU~~. Luiz
O ,sR. I'ltl~/J"'''TE o.IMijjlla lIam :.lo O,'(HllJl ue Dcltillo (I Jo..\qUlIn I-'tll'nambll<:O.

llliI.

d,. IU\""';:;:"

~el>uinw;

Dcrl;.am do:; CIlmp;\.l',~r COIll C;I1I<:t

p,wti_

Cont.jntla~w (Ia ~,' di>!Cn~1(I d.'!. prop.);<i~..w cip,ul!4 os SI"', FI'a.ncl!;('.i) Mn.t:ha<lo, :-/'01\ Ri·
d3. Caro;."a. 0.108 Depul.,dos. 11. OO.dtt Jb'U~. l'e. hellro, (:lIuha Juoiur, {jomen:;OI~J, O ... lho Ro·

orga.!11I1:lndo 01!. serviÇtlS do Corl'1)io'

IIri:::-n~. 'rh(!;O(!O\'('.1il &!((w, K

trah.:llhadl)l"-~ ;~~jMj(·OO :

SO'IU

Wanr1cllkolk'

CoDtilllln\'w.. tia ~. dlscu~l d'o pl'iJjrelll Joar!lLlln f"t~lkill, silva (~"'l!l~llo, Â(llulinn do
n. I c!.. de IH93, l"(\gnlaude o OIlg-.tjamen!.H 01" A1n:l1~.J, PinLeil'o ~~"dl,.·I<l 6 Juliu l'I'''~.",; 11
C.1.;1,~'

,larlic:lpa<la.

(IS

Srs. OaSp<lo1' lkllln-

2- di-tu$,....l.u da. pl'(lpo~i\:.i.t! da Carullra d,,,, mond, Ruy Barl",-",~, Q. F\<k".vllv",. 1·....IlIlr.
OopuLl.dos, u. 23. de IH<,.I:I. a.u!.or;s;ln,Jo I!o de,. Ç;llI\po$ Salles. JO<I'lUlID MUl'tinllO. Pin\leh'O

s.. .

ntl)~ Allrh·,l.(k "Raloil'Q 1l,\\'ooU<r:l.
aproprli\.,lão rln 'p1.""1I1O em f]1l0 (uneciou:I n r.lI<d('f:,
~rela.r.(\ 00 ~hlUSI.t\"l" da.~ RPl!I.ÇÚ(~.; F.l~
OSIl. 1':';~:tiJ<':t'Anlodil i'Onl:\ do se:{ulnta
rlOlu. .
iliRr.;ISsão uni~ rio ].II\ren!l·!Ia t't)llimi",io 110
.nnil.rI .......~,ll. 115, de IH'13. H\l1oI'" (} requeri.
monto ODll J\Il'uIX'cllol"r,'s da~ oofollia.< do vnU"
do rio ljl;lHlllSÚ. no ~~t:.\llo.to PIII"lll'\.
Oflld'lIIi:

Lílvnni'i·sCd.ses!lã.o ás <I. hol":l.~

da

l.a.I'()EI.

'! lO 'llil1uf.o~

[)f)~.

Mn,"l<lol' V"1I.nd""..o M,..."h:vlu. d;,{".lo

I\,)l"l~nw. !~)mlllUnic,alltlo l]\It', teu lo
liO "'l~""va<lo.<.Ub 110;'(} a~p('ck' (~ ,:el13 Jl'ldll'
oimt'nt.oo. Ó obl'lga.r:lo
gu,u'l1llr o ma.ximo

do Ir, do

a.

l'ílpo\\SICl. _lnÚlil-'ulo.

Pre:ri.lllHc,;,.,

IIUU~I,\rtlO

Do Sr. ,senador GomellllOro, daln.<lo de Iioje,

COUltnUIl!C'lIlfI(, ql1'~ nào lkille ~llI[l;l,I"'C!\I' ás
!'C-"'~'... '< PI,r 1I.Chal'·sf' n.nojallo pelo C"Il('.o:im",nto

eo J8 de JltllO de l811

!i6- d

s,· p,'",l~nl~ d~
(\J;G~')l"C~"kHI'iJ

J()

- Cbm><l.. -J"";tJJ •.~ d.

j{()/""e, de ~1I:r. lU!lc._IIl!,(:;I'adu ,. ol""ln()je.'~.

""lo. _

,,~,·t-

:::'~:-Aa_-I~;;"J~::'~~fo~ :~' ;':I~l!~:~~~:~r~;::;I'~~i;~~

O"'Q" .... OoJo "'r. J~"" "",!,.Ih~ _ 1!.. ~ft~A·_
~"I"IIO d. s. A.. e.",,, l,,,b~ _ 1':""""''''001 .. d,
p. ffi _.

Do Mi\li&U!.~IO ,L, .lllst~~,,!) ~~;.;od<!.~ lnl..c.l'lar'~s., ,I,lIatlO o.Ie 17 dI) "",'l'eu!,', r,~~tituln,I",
o.1.I'>'I«"'IIICnl., "'.... w..:jilll,ulll. em nOIDo. do Sr.
Vi"!l Pl~~io!(\nw ,Ia. ItúIHlbli('~'l.. um o.Io)~ "ulô:.(l'!l.phOol dlio !k&,lu<,úo do Con.Jn'0:>:lo Nadll1\/LI,
relativa;, lLIJI,rhl!~l. ,ta OOll<::III'I'enct~\ pl.llolii':1l.
l'lLI'l\. um P'Xlj'""t.o Je muuuIII·mt.o i UlfllllOI'ia

~~n;:;.~,,~ t:~~,~"tJ~\\""t.~.<;: ',j~"~;:'~~ ~ ~~~ dQ ilnmQrtallll'eelll'SOr " mil.l'L1" dn. Rr~puhlie:l.
c.m·n.~@Dko J" J."",UJIi .. _. V"\,Qii,, -(l"~.li"U~Ç".~'111O Bl'aZ.!I. alr~reI ,10.,'\4[11111. Jos'; da. ~ilva.

ia:2lO d;:<eQ"'~" d', 1'<.'1""1" li, I! _1>i."'Q~' ~". Xavil.r-tl TI1'aiJeDI.I~.- Al't!lli\'ll-M O &nW~:;.,~~;~~" ~~rL"" ~ L",. M~"., -.\.It.\",@n~o~., gl'llpuo OCOllllIluui'11Ie.W It. onb·a.camil-tu,
DO Mmi.'1lo!'ll' dtl-' !tHI:u.;ix\S EX!.cI"O~,

.
.
,Ia.udo 1]<, 17 1I0 <XII'I~'IIU:, n~mett(J· /10 a.
~o 1l~~lo.dH'L O(}IUPI\rooeJll 33 Sr.!. ~e!la.tlol1.·.~, M"Il",,:!<'m '1"1'1 ... ~r, VI"e·Pl'csid.(mto do.
a :.;lhe. .
IIJJ1!\luh\::.1. din':lu M &.Indo.l, ~!lbm(lt.tcl\((o ã.

I

Prullt1nte. rle .\101':lI\S, Ju:io p(\flro. Oil Ouu· SUJ\ ".lI!' 'Ov;";:1" " nome,I",I!) do OOcllfl.~
Jari. Ánt.omo Baen". TlloJDI\iI l:ruJ:, Sow:a Fmncl300 Coelho Duarie Badal'o, oomo 11:0-
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o ~r .•João Borbnlbo - Sl'.jw-elivindo P.~traJJ1-rlIIl;J.rio 1'1 ~rUliRí.l'O Plen\)lQWnci<lriojullt.o .l S;\uw. Só.-A· commis'.!r,,, de denu,. ,.I\",.ipi (),-<nle\l~pr-iW!li\'OS~~II!~ villa.
IHll)lica n",jmpr(,ll~a; rullL.' ilOlm~n-"l\ 'I ,UI fiz ~
C(lllstilnic;;\o, pOII""(!3 e diplomacia,
mlnh<UI 'P;'llneil"lL~ armaS na. carrejra poIiLir~'1:
.Reqlll'lriowutos ;
tt.UllO ,I!'.-:.de IllniU)!lIUllln, d,-..dic."toa iTllpl'",ll,;a
Do -J~ Alves rio Cil-rv/i.lllo. chefn ,11l. o [)<olhoI' d{~.. (',,~i(;\<;ix~ de minhn menLc. o
8eC<,'i'íO U(' L'OIlt.-dliHd~dl'. tl'\ C;U;ilo de C"," melltOl' dns el't'i\\'\,,-'~ ,lI' mlllb?o ;l,(;t.ivilllloue.; na
rc(;ç'-w dl1-,-<IJI ,~\pií."', fK:1\irl!lo Qur a liwlIÇ1\ jmlll'.uI~:·L (toJll " W"'O th )llmoa. mai.~ lltil que
fJ.!W solü'ltou tio
Conl:r(,,,-~,,
N'"clOlm[ SOja 'I nço ila_~ ('.~p:,d:l-~ a dlJS e~nhií(> •. o com o
COIll v"ucllllenl[)5 I} Uil" "'.Im úruc-1l1ll1o, como cbnmbo IlcoS t,rros, que ,', I!. rnunicão B ~l-o
uehl~~I'(J1! 11. r..allla.rn (los DeplIla.dos, l-"'!l([Nlt.e jl'ctil coro q\ll~ o progl'L'i<.<O (, a d"i!isação a.tlde ,\<t!Lb:\l'"',;''' do ~',lIndo,-A' oo!llUli",~;", de

ju'llo;:l e l/>,;;i51",'-;'.".

\'~LlIl

"unlra"

,;j".ent.rei

"1'''

(';"),"0,

o

11l·"~"lll."ito (', I!. ignor-J,I1'
,lo~ ...~

n.1 gU('!'I,L pa!'1l. .l !jb(!d.a~·;':o

~'o" " p:'Iõ\ \l lilK·.L·ta.ç.:"i', rl,~!lulril. e..~cl~d.yjdao
Cornl)allill:~ ].,~poJ~lina. ,I'ea~)I'il-lldo (}
prot.t:'lt.o (i.::W '!IIl ~\:u roq\.1PI'lIOf>ntú ,l<o 22 ,\ifld~ IIl:ÜOL' di\. iglll'r;u!"i", oontl·(I, 3. qual

D<l.

vi~to \\evl'!Uo.~ l-o.-[ó.' w/lIhOllcr .~~_mpre_
te-';PP'-'lIv;J, COlllll\lS;-;-lU de:>~L r~
Tl"llllo "llll.<a::m·lo. pod;'I!\.o. gl',L\1(]J3 parta
pJ.l"<:,"'l' ll. li;!, tomad" t:J11 dt· 1n1'(IS \1 [JUro:i. imprNl'a, o;Í. l(lS~rucçii.(} puoons!r\"raç;io o IJlIC :L refl!rj,l:I. !'[)Llljlll.\I)II9. blic", rclo,'c-'{?[llô fJ.IIH",-.nlal· all:Or-a. UIDo.
l'Opl'Cí',~lli.ou cuntt-n. a PI.... IlO,;iç;io!lo. \:illllil,l"a. pr'Olpuma. f'uwntb., n\a~ ,lI': !o:1·(I.U!l('S cffdt.>8 no
do\;, 1l-P.\IIlL'v[o.<, ql\l:~ a\\J.o1'i!!.:I. O gO\"'r!I" \l. UH!ll r.>llc,·it.o, ao i'l'l).wdo "Ill (tisCus~l.o, no
contrll.,:t;\r c"w P. DUD~ko;!', ou fi. cOJu)J;'llhio. ,,,,,tido d(' HO d;)'l' :"m .i'>I"Dal~" a. fr'dollíluia Llo
ql\f1 m·gal.l.i8-1.r', IIIna o.ll!':\1.1.1. <10 feL'l'o lmlt'{\ C<l1·j'6io.

dI) ou-tl!kv d .. allHO pro"imf) l,aõ,'ÕiIdo,
não ter

mar&.

I\,

"lU !leU

e.".ta o.:ldad"" ~lltr~·Rws. [i:l.,,,.:ndo !l0r Pell~'"
TCIH10 reoll;,:i,\o:\ mil,bl\. erncw\a I?recedenlj<,hs.-A' 1~'IIII1l\s.·<iio 11(1 OI)I~LH ptlbliea.~ !, (-1,1· .Io"(\, .I" ah{"Il~ 0",,,,;,1,,,,,,,,[,, pai';" al,lruJal" dI'!
1U(~lo lWII,", ((lll1pll~l(\ a~ U11n!tas l(\ú."\.~ 11.'\ <1u.'s-

pl"ü';Vl pl"i\·ik;.pa.l.~.

O SR. 2' :>1".n:y.rAJuo dccla"l que niio lia.
pareceres.
O SR. PIUlS[(IRNTR - Niio bl!. ro,.i~ e:t]!c-

tÀô, i~jj, lU" Ili~l'cw.l ,k e.otrar 1'1;1 jll~-titk,V;~i{)
d~ll{\, u:\I,II\o-lhe maio!' ()/.!_o(\llltol'l'illLMto.

Vem.i Ule"a a. so·:;lIint.e

dioLlW.

O SR. GlL GOUf.Ari.T (2' $<!crc/p'io)-Pe«I j.
p<l]o. ... rll-.
O SR.. PaRSroy.Nnr:-TJ:ltn a. p",lll.Yro. oSr. Gil
O()Ula.l'L

C,(HI"idera,mlo qUI} :t impr&ru;.1 jomaligtica.
IllI"ôH1pa.'-(l.'I"êl efJj,~lCH< ditl'u:lldo a. in-

l~'m

~t1'uc<:<,() }J0r tm:l.o (\ pitm, jr'v:_tDllo-;). ~l<l-~ ll\3;l'.
t'4l·. GU d.ôuhn·1.- Sr. pr.·si- 1~'1Il0lt,,; 10:;:"1""-,_ s()l'viço
~Ilis impordcnte, <[llando "unte[ll orn'l".' :<n111''' :l I'efórma l,;\nll;1 l!tI;J.U!." (l C?!-(.cJ qlP II.UI posiulUnr> ~\Uda
dO!; OJ\'l'l',"~ (I 1-1'1"..,0 ill\l~b'(\ !Xlii.''':'''' .~~m,lIk\r um ~ysh~nw. de ,'0';'110 v; ..~to () complel.<l <.;IHlllJ

o

ymto

pelo [>tIor,~!là. d"I_-Um mn "p;u'\ •• qUI,. no COOVÚll ;
C'lt,I'1I('to dn l'4U dr",~UI"" pnl!!Jc',wo tt"j<', "'-'111
~\lfl~li\!n'lmJlo qlltol:c ;WpI"U}lSa.pU'!J\I'tIS/l.IDcn·
LI'iJ.IIHeriptn. 1111>;'\ 'llm lIIDa p:'![uell3. alll~ra~<i(). l',' COIlll'lblll' JX),!'," o d".",III\,ol virnlwto dos ILltf'l!
9uo :l!lIl~ "'In n,Ll gl"<ll](lo akauc::. O Il.P·:\I·W n~tu,11J' >1<::i<'nlifi"Q,;, d.,1I IJ,d-,~ ". d,,~ l\\dtlsLI'i,~".
~ (::;1.0;

bom COlllO pillc' a

l'1\jJlda vuJ.,IJ.. i~l,;.io dos

«S:i.o lMlllr.-'J~, IDa~ !l!',·i .. V. T<:X. 'PTl' h~ ('o}- 1Illtis pI"OVelto~ét9 ('''urJubta_~ do PAlpil'iÚl hu·
ll'ga. que n;~-;1I1l 1l1'\I>ol, l'llllJora. ;i:;,'1lI I'lL'f;\ll a.l- IIli1.1I0;
gtun;l..".
COlr'i,lel'ao.lo qUi'. c.-;I-'.~:ialml'lIt6 qu:,wto à
O meu fl.partn roi rindo com l'e);,,::í,,:u.> jiin- 11l8t!"Il".;i"I(}ci~iGl., i; Iffi():,I·t<1nti,;slllla ,,~
b'Uli\r. 1.ll.<.:I \,D d.:ka~!.I' Y3m no pl !IO'c\l.
,h impI'('lbIL, o ju"(ltmcnh (-, (\'-&l Uni ,]\l.~ I-a-Nii.'J qUlz ()'7.!'I'-hll "l\l~as qUI: ll.Sblm p~D· m,,~ illa.j,~ "hl.-.c!!rM<)~ d,) ,"I·Vj ...... ,]o "lJ~iuo pu,
:!fom. mas s:mpk~mcola-ha. cdlf:~:1!-.
blll'o en1l'" n,-s" qlJO~, cut.l"dallto, ffillllldC:SCllComo V. Ex. VI\' c~t;~ pequena aJl.cr'lç,la \'ol·.-inl"lltü \[('",,-,,·.. t;\, 1'''1' ~m da exacla. c
ti"l eom!ll'{\I"'II~;~~' ;.:e:,tl dUH dovcJ'CS. do
km um gl"u,,}(lu alr,llL"I~
,·j13.tlfLO C como Ii1L'le j>:ll',< o l'('gnlar f'llnreiounlnel\t<. d() Il'l~cu;,nl"-mo pl,l!lirv C(ln~tl'uido
ORDEM DODJA
Jlt:lo <ld.<) constltucinJ).1.\ rI,,:U de fí:VCJ"'h'O do
1.'NI·
Ol:ltinúá "ro ~~- ,li""u$<i", com a" el1l~'llilJ.~
(::":'~1!'i,lerJ.ll!I(') 1]\1('. "Um tless~, \l,j~,ii,-1 eduo(i,'j'C'!:i,I'L'I., I, 1.J!'l'11< hj,"io da C;IIUIU".< dO.4
<flnt.a " ':>'JJll(J s:,,"~:."" ~1".I,llj'al dJ'lIa. 1*.1;< 00'
pota,!&;, Ll. US, (!<;: 18\.1;:'. r(.'(;t;;allll':Hlllo D.; Sl!r' ti"i;}' e publl,'n a"\'l'~I:I-ÇN' dU3 j""0.;, " JOi·n ....
Viçoo do Correio_
!iswo inJ1uo pal~ r~l.da. um COiltm'-&6 uo 860

n':-I ,. .
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de'V'el' pelo IJlmol' da opin'ão. o lJue e 1}6 ines- ~.4n (Lgaf)('I:\..~, das qllll,(~ G!J4 ]Xlrtlllloolll :1t..iwavel vantagem, prillcjl~llm~llk rt<.'Cnlill- \iiu~, i~lo k, q\\:~,i () te,\O da,,, 1....lQneillol;,
UO-&\ u paiz ,I!! Kl~nr\.e iJJu1,:cipll1la JIlcllta.1 I)
&1J!1Jo, ]101·(1)T!SIl'j.(UlUt.e, ;l.ljllcllu t..:t'l'ilol'io
'[)J"vindo ~jlIl n imp,eml.'l. jOl'uali<liro ,I., Ului\Q I'''~to, ;1..:11\' qU<l li iI~cali"",·,i(l nlli se
gl'aDlte ilIcil;\Jucnw au lll"veL' !;I n)l'~IIic.llllt". torml. mllit.o ctll'Ho:il.
'
por QI.l~lV }.\110, u. OOllwicllcia Llllltil'oilo;
lAImtJl':\, <linda, Que o c()()\'reio ,Ir'. ~linJ..1
CoI1$idul'amlo qUfl o JOI']};,1, PJll um I'('~iml'll ~Il,l,j'da fi 1Uc.,·ma. !)]'(1\101\:'>1<I na !'\'ccit;, e 11.'\
reprc;;elllo~tl\'o \:> tlell\oornt.!co, 116\'11 .:vn~ille· tlool'«.!."l., e ere quo, I ~~'ille filie ~"CJ'\ dt'~'l1Yo!·
r;u'·~o l:nuJO

IIm'l

m:;-LiLnit;in dI! illLRI"fl.'W1 ]lll-

~ido. eUu (e1'ai'iJnlll o (lI) S_ PnlllQ o tlCOlltroS

blico 11 de natUI'el.'\ COn:<Liltldul);\I, ill'L\'l1ill<lo ~t doo, em ver. du ,1,'fo;iJ, "tido,
cidntl,-.os de QllfI;\W prnli~'t 0)(')\"'1'110,
('.(11110 ~~ ~iu, propoz 11:1. illn<:Ll'o c,"IIll:lr3.
hllbi!i\'ll)(lo-o:; ,i. cri~1(;.t dO<' acto.~ :;1>VCfJ);;l.· ,lt),. O("p([l;ulo.~, a rre;u;i"LO d~ uIDa 8u1.1-:\;1.

a<:I$

1D6111nas, dll[lUnCIII,MI., O~

'\lm~ da.q allIOI'I'

dade5, inroTlnallllo-1I.:\ c muitano exc''l'icio de

Illillistl'n~.w nae!da<le da Ç.\llIjVml!:l., ~tt,n·
~n:uto, a, IUóa. a Ubel'al18.

;;lIIa.ndo-(I$ dl\llU .... OO depois, uo

e a Dillmnntma.
que 6 ojorlló\1 UIU oxce.llenl.e
R;;l.. CI"C-"l.Ç.IO OoltnVIL, não

Con8iden~lldn
di\'1 l"CcIRUl'U;>eS.

'Vebicnlo

n~

HUa..~ I'tIUCI,~'ie3;

e

quelx3.S

~i P!~lject.o

1II'[mi-

dro:! ci- tivo, CO!llfJ no :illlh,.. ~i~\lÜvo a!Il"Bl'olInl.adQ pela.

du.dilil8 ILmea~ulOll de o:orrl'erem ~\I~ direitoo
ou IIdlw pn'juLlica,[ll>; cm'divaln~lItc, focililando n.~illl [,'7.1!rem'Sc nu vil'. pl"Olllpt.."Ime!lle
e aLravlV; Ilr (11''-Ie.';qucr Dh!;L."ICU\os, <1n,- al1W-ridlu:lM< ~ qurm ill~Ulllku ]l1'Ovillullcial':
Con~jut<l'I\noln flue [I.'>Silll o jOl'ual C<lllstilup-

oommissii.o.., que foi l'P.l,ir.-tdo )lOl' contfr matl"·
ria l"I)J:nll\.ll\~'ut.at·, '\WJI"tL. porelll, '1ua:;\ dil$-<'I1l>'

silo !(;!n outr.1. lJ,"\8(' o o)~ldol' Gll;lIDa. a atteu~-.lo
~10 Seuaolo p'WII uma BTn"nda qlle apl'e"eTltou
e~e r~J!elv),1] \Ie:;tl ~ch.J. a.."'ligu.1.(]<l,
i!1Ul\tl"1'~ 1"[lIT,,,,,otauLci do Minas,

a

pe!os:

!':11(llude que I'..sw, 'l1\('St,io t!"1)('1l(1~1 slmplosgarlllll.:a lias ;;-al'llnli,\3 OOIl~liLurICJll:W", c q\lI' Ul""k ,I.. \IUla colloc."l.<;Üu, d" lIlll" Icmhl"luçll-,
jH)rW!.ut<1 ~ (I:\. m3.iol' "(.1IlveJlieur.i,~ f.l.VOI-...:el' O 1'''1,,,16 Ih,' !Xl\W'(\ '111" :>il 1'01' (\':<IU>l<:llilont.o o
sell li'"!'" çm-"o, ';;O!llO s.,~isr(\\o;io d,-, UUl;1 lIlu>itl'e autol' do ,;lJ!:t;ti~lItlYO n,"iQ il am, gra.nde nt'Cffl.Si(lild~ ..Ie ordtlm cUIDmum .. ri ... WI:lplou,
JDt.cI'('s-s." poli~ico;
Terminando, o orMol' peole RQ Senado quo
Proponho que ~: ;v)Jre,<;('( k ;"~ JlI'OpO>IÇ,'Q "C]J!l~ ~w. falt.'\ irll'(llllnl.:J.l'ja, cl\lIoc\l.urlo o
Ire n gnl'allLi,1 ,lllll Hbel'lL'\llcs I)llblic.u, :;ellllo a

0"

a

e;:.lll,"':~

dos

1'('_~Jlr.ito uo~

Do.:put..'\<lo.~. ~

t'Ol'rciO!<

f~('1

di~po!Ii"ú(l :

,I. ~tlc 11f.I~. S<.'l'VI~O rlo~ ('O,Te);)';;lo Mi!H\I, otHlo se ",cb;~m
• a !>éguiDIa t:.IIlUUI :\,'{"ncjll~ d!&qeminw3.S, 110 seu gl';)o do
]l1"fHpel'idlJ.lll~ 1'_ <lo (lugmnd,;(:ilUenltl,_

t-:II''-JI'I"(\':!t'. n. ,I SCÚ~'i.H ,;el!l 11I·'1S dollf\Ú!.
o~ j<)1'II1e~. pr,r'Í<)(lit.ú.~ tll'CV;St.'!-.~ ti,' Il$i t,-\t-.1.i)
F.(J~mm 0111 !I1.~CU~O m~ t..\mll'l" que. o,ooln00111 Ilort#! ft-aUOO 11M tort'{,;<:lII ,In UU;;I0,
p.'\nham
:1. pt~I(l<J1li{;iln tllL ('~lIn:}'I~I tl<J~ o..'))llloll·
f.xccptunuu·30 00 (III~ llã.o tivO:l'cm os MUlS
3.\'tltosqll~1U\lI";I,.~ ;:ua<lU>! l)o(Iloo\,- '~I,~li ... os <.los, enl ronCronl.o Cjlffi 11..., qUI;! õle.ul1lpJ.lIllam
lIuhslilutiVol
110 SI', AI'Il~]'(.o Cflvlllo:;."Int\ e 01\'
autol'e<;. liA. (ú('lna_ (lo '1.l.~, n ~ 1;?1a. DonsLi·
tl'o.~, (:(I:n as eml'.n,las que IIlI;\ rOl'"tL1ll I't'l.'1JlOCtitui.;-i<1 e IH do C.\I'!U,l>'(' llOl'nngmpllico,
varnente otferecidfL~.
Rio, lI! d~ julh{\ <.113 !893,_J"(,,~lJ,,,.b<ll4i;,

°

o

Ca,,,<l~(l!,tt,

li' li'!;l, apoi:1I1a
disCil,;.-;i;o,

ê rlú~t:1.

~I·. AnU\Ií"'H t:::n.vn1{"anll; ~\l,~'
~ub--:LlLlIli;'o da COI!lIHI.\.'<.;ll.l, PI'OIllUI-

C<lIUutl.:la.meIlLe em lt!nl.·, o

'

pa;~,

.", Sl-.

i;),nlel·it.~{)

JLnhu ~u!\!llllo que :m;,:uiut.o

li debate Já t'oItI\. l:oasl.:.lllle C"e!;J.l'I'('Hlo, .ou
de:;ej:~ npf'.lI:l-~ di7~~I' t1ot!r::I.·; p:1!II.YI~\8 sul,J'C 3
el1wl)'ht, que l,n"tlT'reeU .'lO tJl'oj~to "111 dis,
CII>i..o;;ío,
ObgClrvll. qu~, nó 1\I'Oj~t(l quP vl!iu da il]u!I'

E"I~",U.I (/<}

>11, dl'..';t,a,CI1YIl. li
,:;nb·il.dlllini",tL~ postl\oe.\l \lO ~.

1.:1.110 d.. :'I1lLl'lS Oel'ue:o,
Esta idt1à llasce da ~tlt.li<t.iCIL que nn ,;css::io
do õumo I~~'!&ulo, em UIU bl'ilh:U1!.e UI5Clll'liO,
n hOI1r::ulo sen .. dul' ptJlo Rio O,<\d.lH ,10 Norte
/C-'t, dnndo. .) lllIlDara tl~ ~~(.-mri,~\ ,lo cl.!l'I'eiu
rin K"pnldh·a.
}{"J"I illdo-~ ;w l'elal... rio ,h) SI'_ DI', Demos·
/.IIenc-' l.ul;o, t11l;~tJ 'lU" tem CI\lI ~.~ll 1',"11''''
diz o UrMOI',I'I1I6 lill eln toda. a

nt'.llUl'lica

:kJ/(vI"

Dir-ootorLa Goml

tJoe G.-tllltl.t,\ llos Dépnt[t(I():i,

cre.'','ful dCl

diJj~lI'-.;() que publicll'<!l\l/N lI",.
Clotl"eI'l'Cn i~ ~onsirtel'a.;;iJJ do Seuat10 o

dallJ.o um

I ilimctOl',
1 Rllb·tl'I'CCI.oI'.

I

3 1-' o!llcia6ll,
32" (litlJ:i,
::: ;ju<

ditos.

1 conLMm'.

I ajud:J.l1f,1;! du (X!ll!<1!lOj'.
:~

I'"

~~.

onkta~s.

diWs.

projecf'" ,t" C(l>IuU"a

Din:ct.ol'ia O!:llnl

I dircewr.

!
-I
"
fi
I

~tl(:l"et;.\['io,

I'" omeiae!l.
2'" dit-03,
3"" Ilitoo.
;If<:bivista,

1 l%~;'l.I·I·('i,:a.rlo

hliotheca..

I paL'teim.
I ool\l,a(!or,

u.l. \'"

lR DE .IUL~10 DI!!

SgS;SÃO RM

2 :~., .lil,,<.
I padeil·".
I tli'··<lu\'r·;I'o-nh ..o:'Iadr.'.
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n1!n"x;\ri(u.
2 I"' ol1:,'i:ct,.,.

4

.. dmilli~r.r;l,lo'r.

\~." (W,,~

·1 ::,.,

I fl"l.

lI,~

:t
~

thd,.~

dI' ~"'l~·~l.O.

/., oflki.",•.

.j ;:.,
1"!:1ll:.:::.Ar.~:

1·:STAD3

:~II:,·d;r('clOl'.

1 ('<)lII'l,lor·.

",ui·,!i\·(I.

I (1I'\'<"l"'·;I'O.

li!l~,~.

..,O.

~ ';!I:.:,';~,.:,I~:,.~N.':
., '!,.

·1 '" ,jlV,'•.

~I

IlA C.l.rrT,\L

I

t,Ltu('HI,\I'.

dil,,~,

1 t'H"",)\u·,·i\'(\.
2 lici~.

,1.D~nril~"1'I""'''.\()

1893

d;l,,~

Ii :l"'oill,":.

I POI·UIl'tl.

I IXl1·t"i,'o.

IH' IUO Oi: JILN~ÍJt"

:!I
1I."U~

:J"lmiJI' l,",ul'Jr.

ajllll.l\llJ' do ;tdmi·
""!lI;lIlclt'

ni,tr"d"r
J 101I1

I
'"

U"· . ,,,ur'·'I'o.
.; \'" otlkl.«s.

·'~JJ1·.

til<'",'LtI·~""O.

l!; <! ... ,101"".

cl\!'~;"
111'. ·,,'C<';i\ü.
I'"~ ,>l~i"I.'c'~.

17

3'!. ::" ,liln'.

:".' 2'" ,h 1,...:.

1 ",In"."a,·in·.

:.:::, J" ,1.10)'<.
1 PDI'II'II'"
2 n.illdauU!.::r de por-

I "jl"J,,:tt<l.
I \Jorleil'O.

K~t:,

,litr.·\cw,::'

Hllh-dll,,,,·liIr.

1 ,·,'III,,,h.)I' .
I th'·'LllIITlm.
'~ \'I]O'J;'" dn ~"",• .60.

J til'> J)II)','II',)
1 t)",);, oi" .<,,·...
\! le. "tJki:\p.<.

4 I"' "nkiao:;.
,i 2" dilo':.

~

I ;j" (11t.<,~.
1 pot·teil'o.

1 '\ludllnlc.

V·II'\).

\ :"lmilll.<lr,u!r.\]'.

8 3"' d.I(,s.
I po.Jl'l.clro.

"

l':\'~\ m"i~ lU\ ('lUrnd,\ ,10

:::".,U.lJ!<) (;xpl~,:.\·~~ p..ta ç.rea~';·IO 1101l H~~:!linWs
IiCrl'H:"":
;u}:lliuiQ!.r'J.flol'.
I", :'I'!,mt", "mlh<,.r~\Jo~ ria,; linlia.a prin·
<'oJllwl u r.
cip:1.' s d,' ~ ',"llle\I'6 (1;1('11)11" de )'" jJl·(·.~""~ do
I 1«"oul',~il'O
coou'l<b"ll<k, ". <I,. ~:r"I1,ln l'~ml,~J;
2 I'I",r,··· til) ~1~;~·.I<J.
2" !~.j< •. ('1'''':'10 ,I,' ~UCClll":;"'~ l"l I 'Illli!.al 4 I • otllcl:>.'·"I.
1',·,,1"1';<1. ,1.1', ',d,,~ ve" 1" ,111 ',2'" "m,'I,U·... ;
.j ';!, d 1.<".
;i··, Jld,,~ 110n,~ ~'1'1'1~"" (1(1 "'lll.~"il() ,Ie <I :l" ,Iitr~~.
\·a\o-., 1',\\'., o ,'xt.~r ••
Ih·'''·lp·"lvinwllto (k
1 \lOrU:il·ü.
Cll':I"lJlIlf~I"i.I~ no ~"I'vi\'" int.o·1'1l1\ r Cl"';";:'" .(100.,.". ",·rl'i.:" cum o ""I,J·.111~,:il'O nl\. t'órnlrl J'J~ 18
l.,JIlVenios ;
4-, d·"i.:II,II.UI·a ,Jr,jOrllUI"', cobr:lllçl\.s ti J(.

~1l1.l-oli\'úCWI'.

''j)IIt.ldor.
thw')On·)I~).

1 dlO'Ji, ,I<'

Ví(·'.".' ,I,· III"II,i<l;\(I",;
5", dl' ...·II\I'I"\IIl~nto 11n $1'l'1'i<;" dI'. r.ul'l'eiOS
ilwbulant<·s \;111 OllU·.l~ 1111""~ !"'ITr.!H.

·1 2" ,tlto.~.
8 :l" (lHo".
1 J>"I·loll·O.

P.\ :.\'

J ,t:lmilli~lr:hlnt·.

I c,ml."loJ\'.

2 d")J.·' ,lu
\ Il.dm'III'.,trn.clor.
) c\.IIH,,,lul·,
lhe9nlll~,il·o.

S <'1.1131(,,< ,lI' .·v',~/\{).
5 I'" olll"w.<",;,
f' ~., dil",·,

J ::" ,11\<,.;,

I

jK'\'(.CII·U.

I Q)lItlalltu.

23

Pn'J""~''/''

I

r.,,,.'1l

~lIl",llr,dl.)!,.

1 conl,IitOj·.
I lho, .IIn·;I·".
4 tlwto·s de ~,·l',.,iJl.
~ 1'" "Ilidal·'.
tl

~,~

,lltoS.

12. 3' ,111..0&.
] jXIrl,.Cil1'.

:-'<'<:0,:,<0.

<I I.'. oOJc"t«.~.
~ ~"

dit.os..

" 3" t1il,,~.
1 I'.• rkiro.

ItI

1 suh·/í'n'dor.
I ú)l\t"I"I·.

I Lhe... lIll'O'II·".
RmerWa ti" 8/:,,('.,11>

~(·i\.;w.

2 I" onki,t('~.

1',

I

:w.

2" ,!tl(l:'.

] tlH'.""'I~,;I'().

1 da,f" ,h, Ii"·';iil,
1 1""m~;,d.
:1 :!" ,lit/)~.
7 :i'" d\ro.~,
1 1">I'tO\il'U.
lO

o 1ll'~n.1.1 )""':1 .1.wmil\:;;ll';l';iio do Paro
aiJ1tl". i' lJ<'(jll('110. I~"~ o) ::<',·v,.:" '" Ix)['!!il (1,,~

\:'1r.)\"'~. lI" 1 ,'11(.) n'-:lull,ld .. l_Ira. os cüj)'C!
ItTlb.IH"~' "'Si:) ~,'"d" f"ltv l"'r c.,.d<:,ros,
1I1."la.lç:!uú .. -:<o:: <to ,,,tllllfll~tl'a,:ilU o.I('~tQ peso
so;~l.

ANNAES DO S~NADQ

16

admini:;trndor.
I eont.u.dm·.
I tbêlloureiro.
2 eb(\f,~~ 11.\ ~.
-i 1" ofHci:l.Oll.
-i 2U ditos.

43'''diW8.
I porteiro.

18

[
I
I
I
2
5

suh.rlirec/.(jr.
,"ut:L<lor.
tlulSllUreil'o.
.-l.lCf'l ,Ie :lCcç.:1o.

ti

:~". dit,,~,

1~1

oflici:J.eS.

~dl dit.o~.

I pod.cÍl·o,

I adrnini5kador
I oontad<Il'

I tht"joU!'tliro
I I~"m(:i!ll

2 \"" oflici;\e>I
3~'

ditoo
I pol'toiro

2 2" dil.cs
2 .~" ,hl.o6
I [.W!rteiro

9

9

lS

ALAGOAS

o oon~l'a.ballrlo posl.al dni;,!n o Rio Orandl3
do SIlI aU MlI.tto OI'()S>j() e vic,,·v.m;.'1. ê ,rrtra.ordinll.rio; e.-;t:;J. adlQlnis~rw;al) prn..;iMva da
Dlaiot'~Oa.l..

1 arlmini!!iI"J.dor.

I conL.l.dm·.
I th<:Wllu ...:ir().

2 l°' uHicia.oo.
32'·' ditog.
I porteiro.

•

I

2
?

I

1 !JUlJ-diroctor
I c..... ntallor

I the;;('Hl'<'iro

Ruh ... ll1'\'Ci.tll".
wnt:ulol',
tl1e8uurnil'O.
I' um"ial.
2" dito:<l.
;'1" di\.IJII.
po:rt5irO.

!U.lmini:;k.t.dor
oont:I,llJr
tl.leS<.mroiro
[ IQ otHdal
3 z.. ,litos
\ porteil'o

:ulministrador.
COTltudor.
2 I'" offlcltw:l.
3 t.,. ditos.
1 !lV1·!.eil.·o.

Wcm
(dom

9

PN\AlrulA 110 NonTI>

I Buh·dlreetol'.
I ooDúWor.
I ~hf'Sonreiro.
I I" ollldal.
2 :.l" ditorl.
23" ditu:;.

1 porl1,iJ'O.

•
1
I
I
2

admi:;;Lrador
conW.dOL'
thesoureiro
, .. omeiae.'I

:;I 2~ ~Iit.n."

I ]lorteil'o

•
I S"uh·dirocto!'
1
I
)
2
:1.

collt,'Ldr
~h€s()ureI1'O

1° olllclal
2"" ditos
:{-" ditos

) POl'tI'Íl'O

•

tlmsour-eiro
J l') ,)mrial
1 2" \1i1~1
I 3° dito
1 [)(lr!.éirlJ
7

8

I ~l..mifJi~tr.<l.dOI·
1 con{;."h.r
I U1ClllOUl'9il'O.

sub-direclt.lr
Mntud<1t·

,

I thesolll'eir'()

I aub-dil'oolor
\ CIlU\.atlru'
I tj,"~,.nr,,.i!"O

\ olllcial

1 J" (dllui!!.1

I pol"l.()H\)

I 2',l1lo
I pOI"I"Íl'o

6
OI"l"ílLni~,lo iU<lnU(':"l, c portanto CIlW A
m('_~m~ ,lifrl'''''\I':<l t('\'\11 ·.l~ adnllntltl'&.Ç<·"'" (ltI!
rsLadlYi dr, (J,)}":\I., Rio Ol'llll,[fo) r.lo Norte, Pi,
tl.uh~', SC\'I3!J)(!." Miltto..Gr·,,!I.~O.

Na. cmendn. do SeNo projedO da. (~
mulo a..'J..T''"~'·'~Dl a.~ m;\.I';~ ;I.<~'resc() a lul_
sub·;ldrulnh,tr<l1,'lí<19 de ministrClç.i" dos ~"l'
MinJ>"l, um lJIM'l';l!>a () l"ei,,~ .Iu (,~I:~,ln do ltio
Diumantiua, ma:.; em de Jandro, sll[)[wimiC{]rn)1"1I'<V:,'\"

for,'I.Jn

8U1JP\'il1lid,~a~ g,.,I~··

deu.;ii.,>; IIX,,!'.tl.

,Ia n:l. t'01f\Ulla du Se,
Oll<ll).

O p .. ~",,:\l

II.~o ~I'a

\1t1J2em!ll~o:s.
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SESSZO EM 18 DE JOLUO DE 1893

I

No projcdo ,h Ci\lDilm a !lIlmilli~~l'J.\·.\" dI), ,Conlinú1I. '!I!l 2' tli,x,I\~'â,u. ,'OI!] o ~\lllSLi~n
Cal'ir.aJ F~,\.'ml~trJJl ""k clwk~ de. 1;"''':;'0; .l1\'O qUfl fll" rUI 011"'1',·,:,010," :~rl. I' 110 P''ODJ. mJ\~noJ" do,·erlulo 1t.jl(·I,a:;!.em (:Inc·". O Jedo do S-~ll:L'I(), n, I:;, ti,·, j~~'3. ,t'i'1l1.\odo (.
lo~~ .. de ')JI!..t!\U1., ,l,· aolllllllidlr,ulor 6 uma CIll!_'jnl!l{,ll\u de (,-.,,1><1113.1.101'1',- J~lallM<.
Drnl,,,,!d.\t!fI.,rlm ,I(! ÓVJ!"r·"; IJU"

,uh."ti~n:l.

<l "~1I1tll(]Ul'

" :«1 ',;I)j,tradtlr pro l;:\.''!'CI'>!I\ f\\oe.

CÕfIIi 1I{1,'üJIII:nli\""'-um e fio""] do ontro.

o oolJt~,I,,,'.

{) 1&.-. J:.',~~":,,1'" "1l:H·~i.,.,"" all;"'_' ,le
~::It,;'~i:: ;~~_ ;;';~,::;i:~, '~' II :~\l,;;~'l~~'ll ~~;,~;";;~;':~:';~

1J!I"'ldO~llbo-tit.l>iroaUmlnls(,I'''·
do\', p',d~ ,,"iOl'li,H ,k!'Pl:<-U.~ (lU!'! d'~ll{llS !:Ile d:\_, (lv,Ii'_;.:'~·" '''''Cl'~,i'iJ,~ [\

mOlHUU kr.1 ,I.· jJ~eali'-:Ll·.

ue

o aj\;,IÕ\/lt& di,Wilurnã m'ç:'t(J
nlllil.o /.1'.'1b6.lho t' l""-" ,. :-:1'!1;j,\1l1 qUlll'il, ali,\_~ < m 111udlHnellte, e:o:,UlI:!Ulr I'..."ê !o;.:'flr, dt.\'"rá r,'~t:c_
be~~",,' ma;,; \Im cbtlr" oIH~I',~r;ao. ~m O !Ju" (\

sen'it;.O 1i,-;'l''i.dp;4w;,:.'ni''iVlo.
Fica ",\:':..'mrnle ·],·~!lon4T11.!lo o

1'~';'O

I':"

QiI;' lenl ~iilo
i'IlILlD,·l ala 11 illlm.Il'l\Lhic',,, de "li,)" l·,'$lIlia
""111" roft)ilill'l" r,ü,,J a 'h"': .,<lO :;";('1I!-.1-" in·
t.Q1lw-,u\.\·",1 'IU':: <'lIlH,.~r.' '" SI1\"1 j"I'IlJ.L<l<~
tl3I_llIellll, '1Ih'. SL'IU "ullq,'<;n do ,,"11 ','1: ,m<,nlü,
n·)!r"~'Il!;l. 1'01' l~,.,,> mr"l1lU ::1.dA,L .1 f(!r~~ iJ
g. :"I(!,~\o\ "I'l"ífllill. ,\ 11':jI6~llCI:\ In;\'."\!;l.V('! !In
f.~"(J:<n'.' '.... ·1"0'. CdlJlJ~"~ ,I,· "lfn::<ntal'. COIII"
3. hi,\üJ'l'< \J,_,'_,io-,munLn.oJ(T')I'l~:·illfinit.o da:;

qUB I""""!",II' I'-i 'iU" dlwm e nclJam "~""('I-;-' l<i.l>J-,;.
do PIO.-"q,:,i, f' ,,~ "",,,.~ ti" 'I"e ,"'.1<1" ~L;, /-,.""
ReI"·I·'··;;"', :, ,'i\'ili~"\.;'i.Q ,·!oin,·.:..1.. !..\nt..l~ vetei
j~,:u (/«
,n,. 1-:", H"O i' vCl'd:u!,',.
rCI)'Ill>"'",f", vJl'pell'h,..J;l, ,:uo.llb~ V.J.~tl~ de,;Njll'~IH,m fI):'.l"; JI.'timrlo :\. )l:'lhn'r:.., encel~ l'QI,tH-·""l., e 11~1(.l!11,""iJ. l"'i,c IM));;l,... polo

°

c, ...

l·a·f-é a dj""'t,,,à.-,.
En\r:.ro

.'.1, l11" " "ti.: 1"\'1.11,<1. lr;l.o.Iu''';;-w ,1., m""l'p','c-

,"",,~,,~ivaU)"!1t{'

t'tJ1 2;' di~~ll-:'".'i,.-,.

t.:·.., '::Il"l'.lrli/·S

'!o "Ulll'~ltil ,lo ",,,,,\\lI' lI'-'" t· :<in.1.o ,-,.,ll(:·
3" dO sul",li '.\t~\'o tio ~", J\ lJlaro ":I, ":II"'fl,~ti €O I";'l~' .< "pre.:õ.11h '0I1H:!'ir):':(I:~!B ,h~ r.,,;., (tiOIlLros, " <) "dtlilil'l'l J). e.,te oITc!',,'iJ'1 D<':" ('11,', \'.l'.'a illl'.;!i",'ll"". I~H' v''':t1I1''', lDa~ de.Sr, Gillloukl.l".
,'PO,IM:!,' do., ::;r.\llL!"" U\"lIh·]!tU·. ·Ir· IH l"-'J, ,,';)"
E' [UHI\l!;C':i,:~ 8. \"o~ lia propO:il~ii.o com "'-":'''''Iw:a, lLJ",iil'~'·!ld., " ,',\< ,ocimo, c"jl.ll('~
tl" ,j,n,~lf l' :u,I\'lln"nlu 1,,:1(". roa, .~(·;';IU·v (,
II..~ el1wlld.(:s.
~''Il) d~ll1\te, ,)$

flnt.cIl'<lr,rt"·;I' ('ft..'\

Con.~:llla.Jo. fi

lll'l-.

,-'!'

C

S"Ih\t10 !:'lIlo:edr l\ pr,·r;Jn·lIt:l:L

p<"dillr. !,do Sr. A!Jl;~ro I':l":lit'_'nti P-"-" ,l
vol.aJ.;ão rio

~ul,.;;!Ítuli\'o

qnr ,"1,1

ollll'''~

<);r(!-

reCl!U.
Procl'tle-~""

vot:'J('iu) do ~\lh<;tilulivo.
g' ilppr'''',,,IL' () :wl. Iv. ~J,{,o as [,Ilh'illla~
do &1', Jü:;'" J:;H'h,!!Jo i !la~l' :-,.., h,tll"~ f. e H.o;
dogSl'.... AII"-·,.j,,, Lullo" "UI:'iJ:> da h:..~,~ ~".
&'itJ "1\"""-·1;i\'::Jljt!ute.I"'.i"II:~,I"s a:s ,'m~nL!"'.
Si.(, :<Hlu·,~,i \'11.11\('11((' a pp",,,',,dl.l<l '" al'lIl. ',!'
e 3' do RlIJ,~U~Ht! ..O e 0;;,1"1111103. "..'lU: "ffcremdo }>filo Sr. (;,1 GOllLn-t.
l-:' :\nlllm('iad;~ i.L "01_< )i.Q dil.~ t.;.:~,ili'_' que
a.<!Olnp-;1'I};mlll o "llh<Lilllti'."J. com 3,-, "m"'IJ,,,,
que lhe rOZ·.1m OIlEIl""'ldu.s.,
O SR. Jo_," NF.i\'lL tl/cll! o>,(h,m) re'luer

prdiwcr.r.ia.

P:\Ll :..

vé'!_,,;..iVI

dlU

L'\t.eUas quo

vinnuu 0011\ >I. propo-;i,;:'''l ,Ia Cilmari~.
Comru!b,lo, O S~llo.dO nlio conCl."I,,-::l. p;~'Il.l
rene! ..
VOt(l.m·,·.r; , ...... Q 1'C,i<oi!,lll:l', lL~ I.J.bolh, qn6
;l.Cú!ll!''''lhalil Ú ~UIJl'tlt"~I9''' tl·,jIHI0 pl't'jll'
dlc;.,i.I~"~

,'111,'",1",; 'IUEI Jh~ I(Jl'31D uIJ-<r cul,·,
VOt..,'IU-"" Q ,'", l--'ll~ll"enl-ll I~'j ·ita·I"" as
t;d:",ll'.i 'fI'" ."_,,,,,,,.Lnllo,!J\ o. P,·oi~'~~·'-I.tl !l .•
r"nu'\.I.' ,I,,~ 1",,)ll~I.:I;Il\~, !i,',,",lo p.·l--jUtli, ... ,d"6
M"mC'ml:" '~UEl ilw.-\ fo ... 1lJ 0:'\'(>1'- izlilS.
'E'.' a JlI·;':;\J~:'.:I.(l. ,1"'11ll Ellnenda.UlL, r.dopl!l.d;\

para

p~';';:\l'

a3

<lis.:u"lilO.

o- otJsl.",nlu', ,,, II"UJl·
(':"'<II1,L1;'-'"'' ,10 tem)'.',
~!;'I': ,kve :I. ",lll1.lIlÍtl.ltj,· 0.0 :\!l,~!" ~"~,,nio.
pJ\<ticct ,. I"II,.Z.
'11ll' :tul(\.liu.-, "J _ol",i'" P:~-

pi'l'lill.1'l.. qlhl ""Th"l

I;(.t'., ,~:V, nH")\!I1;L,'

,:0

:~::~~:. ~!I:;i~"O~~:,' .. ','ti:.',I:;~~;'-' ;~~~ll'llt"I:,~,I;l ~:;.~:~:::,!,'I:I~
C:\I'",:ti:lr )l"(''''''lI.l. !,:'<)mJltrll~\l-.t 1\l!llprC~''''''
nl'l\~ '·OIl!.l'adIL·lo,·;., '. "lllll P;\I-"" o' lI\l'll!"_~
ilOl-'l'IJVI~t,,_-! 'I""" ;"~l~'

l'~IH'--'!UY., Hl>l.ll 11'\0

ollPllrc,k ...,l»"d:o ,,!;j(,,:.:.
~ob I' (~,.;.-"l

tl, illlJ,·.)]ldrule, L,,) ))1', '\HlI"'''b,

Jl I' ;;1/l11l'" d(" IJ,ol1l',vl,,_ ~('Hi\(\('n'~ quc lLlII\;\
.':,111 l"'I'la no ,kl,d,W, ,; ":I~.'31'.'1I1 :"'011,"\\'":'-'''
Kn.t"Il'lidO attl'zlJuto .1.\ "." ,'o j;.~lina, mUlte

·'.I~t.2;',:I\~1':'·'~:~_11'''_~ nl\n;tllO'" "U, :u-, lP,Uio
.1,,,.

n;tl>"ll)la.~

da

Ih"" .. u'

d~ Ce.<,'l~".;
p~t.:'ici,,:" ",'1,,1.0'''_

CO,'"

ll'.,~

,,1.:,

f,,,tiTIS 1i1~rt.llü.~
i,~ P:"IIl!.l<;I,U ol'j;;i-

iIIlI'L·l'.ldOl'LO-:, "'.I>I'II\=j,:... 1'01'

,..• 1'\1" (. S;wtO:I·'-'. 1J,"'~'~'i" L<nto,'. L''',~I',g.t!'.
'l.\\<' <.J l-<''''I~J ,h:', 11::\,' I>.,_J,,,-,":. jXI.\~ kln!'r:o, ."-'
SI'.:l.v]" ,~" ,·DIJ'''lJlltIJ,'i,,:. dl~let' ri", li;, rn .. :-,lJ
<l~'·a·l<'lIl" <I", 1,0\1)1.111<:<:,:. e Cllja indui,;",) lIL"
~rllllll '11. 0.1,>,\\,,,<
p"J'J"a"':T\T<~
"\1;\

,i"

d",

:«~'\1lü'.

o ' ..,r",:t.el'

<1<e<','n -"111'''\,

11,,1111.. fiUI;> p,i "('_"II!1"- 11f"''-l cio"/ "...;io
do'\\'ul;.. mll~ <1[1'.,I,·,·.,i,I .... :l.I'I"' ..;.l, hcnl"im

,llr··'·I.'\{\\' l.'\ll',,~ vl,·i."" ,,1~',loc"I-,'Tll .lU progr;lwllI:I r:ü.,J 01' 1'11-' lIi~!o'·':L. rf.,'>,rl.\mo"t."
p.'1r;, ('Xll~wi\al' '111t! ",tjlUI7i LI,' t.~l r:~.:a I't'JlUdiolD lioj". ~kl.\I\I.l< de um '"', :-;u!l;u dlu;;"'\I,
o CUIl!.UIlW tio. rn<rt-8"uiu~JJU., GOUIO de!'<,hHlllo-
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s~mMI.Il

'\NNo\ES DO SBHÃDO

:lppollirhilD

O~

\;H1,bilanl">Õ do

Cfll{'S~

IrnjJ<'I'fO, que ll\ui r:,ri.-.na]IOP.llW a la.voli!'lL
brazi!e!l'fL pl~~{elldn ;~~tl·ll.hir ãs pl"l:':o.s d;, Ue·
pufJII<:il. para ~a.IV!\l' ,l SUIIT_'II\!l. wduslrifl, 110
pai'!..
Du'>\' li~eil'o p.:w:l.:lf'\o, dellnz o omúot. d",·
pau do esludg.I' a..~ coullk,'wl\ (lo fll';:I1.11, dr: l'e·
(IE-du' ~Ulll'8 o . s<>u d"l'lu'P/'I;wo orçamr.uto,
<i.le Sllffl'e 'lw)tl,lialll:S (l.~"3!t"s 100:'I'Or]llcli ~03.
a J]e~irl;ulfJ urgenU>" loder:llll,,"Vtll de fa.v,,·
recel' ~ ll.griculttlr;~ ;'~ 1.00.10 transe, ci qu,~J ti
Jie,w pt'llu' em pe'fuello trn.ewÓIIlP.mp;, i/. 1"8'
.. litlli~·"" no dceuplo ún,s COIlC~,"'l::iÕo'U a elli\.lil)fO-

raliAAdas.
j'J,l oonjl1IlCC\1t'l\

.w'u.l1

UM

conlmw

mlli~

f,'liz cl:pedi'mw do quI:''' kab;\l!I, ...j(W chinez,
que uiio siniio UIU !IlHnigl·~llllfl ;'~ jW<J..'<o, qlle
uiío pretend(l povoa\' llonhuI11 Ot11.l'" ,,{,lu. l1.
nfw l:Ier o seu, ~ filie n I"'I,\,/I;io e !lo j".,wili:..

e

}1I"(j11110 ft~I'J"i' ,I/l. PA,tl';"

da.o.lo po"

(I)IV" si "l!i.fi'a~L !~I'U'
illth~L\"\lettvelg fi ,~d.jI;;;llJ<J.lI l'jlÍ7.e<.

<11\ rf!pnl'lk<l i<l... ('~pemdll. de Thom,q~ MooT'C,
(l 1''''Plll,lil'a. do JilmpmwlIa {\ ()() F(;l\ ,IUll,
}I;, inli:\it,lIlr:nloo, o,; raeM. o lmroo pMS.~do
110 rl'glll,I'1) rllpubli@.no, a ,~I~lla~ão,jo õ'go!'a,
Im'illU I) a II<Todital' niw m. VOlt;, tia monar,
clü", f),~Ü.lld~, UlI~" liO nC>l!poroJHlIllBl1to di/.
gl ...!ulü Ubl"a, 110 coH1Vloot.) auniqllHamflllw do
pa~z.

p:u·lamm1!;!.res IlOI.a,~ ((,Ua.
de (n icutw;-..w quo leve A
1[\\ cujo., "rrcillll pos:;am
r("lunoLll' em b'~1ll!lcIO 11" ItellulJ!te;\ .
E, 181((1([';\Iulo di;\pt~,iç/oe.< do p!l.ctn fontl:l...
11If'.nt.al dc t4. ti" f'W...r'UB"" chamll. I/. ;1.ttcJll,:..lO
<lo &>r,;ulo vara o::mnplil!l.<iof's QUI; hií.\ ,1(, ,,'urI{Jl', lia inu'l'prc1.n.ç:"o dn lei (',onsLI~uO::h)lla.lJ(·'-"
11I~I\'amen\.(l !LQ qlllll!(\ rdCll'e a. tflrr.'-" rl~"o
!tlta'; lIO:" 1'3!ad0ll e 110 qUi' fkt J'esJleJUJ á ,lI!\)..
;;t.imi<;:ao !l1'~i'!enciil.l a(l N.cjJubllca.
AcJ,,1. que Ul.e.~ I\.«urnflw, p.'CCi:o:;I.m ~ :leuNo~

r,,'I.(l,

"'rqui~i\\io d(l\l,n~

\'~l)

I(b ;:ó!ol". ',H;;,r; lUa.fina L't'ItUr,)u·;j,!)c.r-

~I'[lhaliJOt!

rll! lu~(hO\tu,

reO"x;W.
,li;>el\h:lllo recinto

6:<Wt!O U mllllur .•

A.:nl'fL que

f,c

!l. !n\lni~!1I._

gun/.'lm!o no Sl.'fl."lo qlll1 W "C 3'l\li, qtle
se vii lã r."I·a,. A 31lJ1.1'd';:I, al'--=r'l1volvt'llrlo,w c ~'<io dlill~1.. o ol'lulnr tem I)<'ClIH\i"t.odl) v" .. Q.,rn
1lSS01){',l'h:l.1l<ln 1.")(los .1$ f\Ód<'l'CS. t.od:ts as In· lJ:tst;UI~ V"Z3r o. IIlCSlll.1. f"H<"\. dp. orI9nl-.1.çiir.,
o. 1ll~"IIl'" (l.u'leJlch de 1ll(:!;!Judo a que tem 111.
&titnkúl'::i, nd'I'(>Iltand.o lllrlO - é., Jo'Ilo m(:no.~. ludido.
(I que 8(', (\m~I't""'l\ (LOS 011111$ li 6. ob,w!"Y;l.çào do
or3.11ol", !la. lIJUà ~onrU"'tO cOffijJle(..'l. nos,,~
OU1S:l-lbe fSp<tlIW Que 00 aUIrI'->,(juinhe umll.
a\ltlll''').~ da ma[(1!" I('rl1.vi.l«d(:; 11111(1. rll.llA \,~,ç .... !\(jI; vltw, do mundo, Jnlb'<l.ndo-:~ ine.apaz
do (I (·Jt',u!.1.':oo ,'un<Ol'(!inarJa I·I'S;IJ\.;~ llos do e!Hpl'"I\t:',ll<!ilH!'lllo~ e <1(\ 1'~1i'1\'O.~, avill..:lnP.<:t...... di'. menor Ílujlottandll. <1((CI' dos do 1;0- do o .<Cu C&IW'If',r lo o ~~u hkal, TI',IZ<:I' ú cililD.
\'61'110, (IUCI' ,100 doo.; 1",... l~lwl,ll"";, esqueci'IO;;, t....,llt.W (I..>!i.(I. nov ... ~r.\"idÍ\(J qm. se h\l~C\l. (!;!IMO IlnviJ", .Ie !ll'l11CipIOS ,~ da l'Nlll'ia. (;au- t.:~b~ICClW li tr~ ,'1(lRr.\~or. é t.io lri~to qUtl [11.0
!j:~HnÍl;,'iQ qUI: ,hJJ"a11) ,1.0 P<'-'Z.
,,""1'\"000 iU(ll!I'edlÚlVeJ a Cl:lstcncia. d& ~1UeN,itJ oolup""hcDdc 11 SHUi\I,,jo ,h Re'mblic,.... !11'1Il1;<o, ,,1t1~teu ....'i.o.
embo.)j·,~ jll'úC((''(), npplic;Juuu o ~I\U mivj'!(lIlt
Rememo)',) r,tCto.... )~l'd&. \). histeria dI)
putl'il)t,a ti de !mw.tlClil'f., senti!' a.'i pu):'<',~ •• t~, lVJUI;l. eM tr:u.liçõ;":« lU(~!ilwoo.~ (I<i. )'(I.Ç<.latin'\
do Cl!L'nÇ<IO ti[\, p.1.f.ri~, (,Ilvolv\ola na. imlUC!lSã' EI enllll.ca·.'a oollsi,lllI·'Indo injusta a. uMa que
)loi!.o tlmellJ'"" .... por oudc &() tacJcia om,bu:5Ca se. jjl·,'tnudfl (OI·lU'/.!' de Stiu c.al'/lCI.(:f,
da uma l'"-,,u-~~ 0.11: III?; q\", ill11rninCl ,~, e.,rr:uiJI
rio S\l;;'UlI' p.~ra o :;a.IVa.1Il6J\ti1 ,lo 11'\11., nes!.e
Tmn l'S[ltll'allÇllS l'Ie Que rete.s 1i!1lI~ eoncf.\iloo;.
mmneuttJ tll!la,jo de HlU;\ VQ,!iglllo lml'oud.'. I'!\(~:;o CQnnrlf],ld08 no ('Ihl'·!) o 1)(11' 1><$0 Illlf\
l"a1'el i o \)\'a>j,),' n,in e<lll!>eJ,(lu: j"\'JI\',1' uma per\C:;10 Senn..lo a ~\P1JrUvllç.io tI=, proj('CUJ,
ldÓl\ CXIIC(.;J. ,\ 18 C>lll:l:l.~ que ,jllk>I'101I1am O>! tl;\i:l S61l\ \!l)rulir.~n~lm\J.nt..l. ll,io >lt<m pe<..'l;(' .laY.J"!In,k~ So,m'inICl\to;! '~que ;':.l,~I';ls: (1,">iOI....IQ. poill tl6 OUV11" do seu illud.('6 COIl"ga VI,lu Rio
com Il :llrn,! rCI'j,la j)Qr uma. dÔl' I'Un~~;lU'.
,'e J:Ull'U'O que o 00\\ csta.,\o 1~ ..'\Ôrv8. l':lL"~ ;nl·
Tem vi~to "OlU a.~umIJl'O tOJ!'\ ao OI'Jl'tn ~!l!" 1JlI.IÜ.IUL~' dos ClJLlL~ \13.d \ mrLl(~'< tl6
d\l di~pa.I·:l.WlI. uma 1i<Írju tlLl r,l.dos (lU :00.000 cuntos. dl':pOl<S de VI) <lU" o (,t..'l.dn dI'
nii.o expliC!'Hl. lUas
comlll'Ulfldteltl~' I';.(,UIO., ae<m>l:l.d,I. dUI'a:1l1.e li. lUDWIJ'C!JITI, UO
prM\lad3.mcn\.tl a. Ilcpubli,,". 03 r,-ranrJe:.< 'Jlsuoo,'(hn3.uo por nUUllr...~t.a.ç,)(\S 1'1!1,uhhell"
honwn>l. P..~!IIICddúS, de l~u·te. s)I()IIt:i~QS; llBS. t..lmhom 1'c."1"'I"1\ gI',LllIlCl qU()!.e. p ..1.I'a. 00o~ glllL1'1la,liI'N,~ (ll''i'ol'ado.~ em flllél.U(".(l.Il't)S, meHHI.Ilt.e 11m.
IIOffi1l1;J.wtO c dividmdn a ,<:eU t;.bllU! QS
O <:'ll'luJJl)' (.er1l1iull. allfl3t["Qp~;t.u<lo,o Sen~do
di!)Lh,\ro;:publkn~, OI! ;;ov')('nos Hm'L""lem-Be, e ill"or.alHlu d.., :\CtI potrioLI!lflUJ 11. rc'~u:<a do
o Cun;.:r~, lJ.O tom 11IUlL (lI·ient.:u,.."'W ~gUfi1,. uru voto ao »:nillll'O p('oj;~CI.<.) om ,li~cui'•.;ão,
tiRo tem ml':Suto ol'ient.,çãu ll.lgIlDUI, e {} <Jnc qn~ .'ilgnHka. ua.n menO>! do que:l ruiu3. II;L
se ve!' o que SI!! okerva. t'. uma ~norm6 WJ- I'ald:\, VOU!, VOÍ,1.i, ,*Dhlll'l'l< ~.cnU{h,re.~, dI?;

e

a.

*'

tmtt!v~;i~ muilo ,:(.1' dôdludhl0. 1"f;'\"Ía que ~~i'~ ~",,/~~a.~~~;:',Nu::~~,) i:~!~,,;;~!"~~I):ll~i~~,~
ao<l.u. \'e\lublka, r"neto d(\ (.:lI)to~ t" . ,h... Jlm~ u Int':llluinh.. 011 ;~I'l\l\(i(:;>t ill(j\\~ ,la )(;I.í.-",O,
(te l.anta::r. lucL.'I. nuuca vmt)Ja a

1õe!·11.

;;oulla.-

A dioonssio fica adiada. pela. hOl·!!..

SESSÃO 8\f.

10

lO

DI'; JULHO DE 11-\03

o SIl. 3" SllCKl>TARIO (u·,..pi,,,JI! ,/c 2') Ji. ('1 <:11"1.\',<. " :1.0 SupreulO Tl'i1lUIlal Pederal,l.IuauIDC,;'l\, para ser dl>lClltl(!') l1iJ, !iI.\'- • do fOl'Clll 'oS da. j\\ula l'h'lv.lJ'a.l_

Ik;, ~D1J\~ n.

.<::"0 ",·gllin\.e. dep('13 de impres<l" 110 L1",ri" tI.,
C.i}/l:fl"<·5Jla.

(f

""'IOuinto::

""'-tHi:'.."'"t:ll N, J (!) _

I

IS()"J

Áft. "'.' R.cv".~a. Ul-~' .~"i. !l.iS!~,jl~0(-'S cw eco·
tr,U'IO.
S;J.ja Ih'l ('[")mml""~~'''', 18 11/\ julllo de 18.''.13.
I-M,,,,,,',i IJ-"·<L(,.,-A,."uicl> Lb/Jo.
,

o

,,,to ];

M ... P"t',l<IIj(h'lIt~ 11.115:':11:1. T'3.1"";l, i\

(wdem do dia dl\ """'::"" "~~lJilJto.l;
Discll"'...\O unk;\ ,b n'u:V\~-\0 du pr<·j,·d.,.I"
~e1\''.i..lo, 11, ~9, Ik 1l'(J;i:. HHl"o,\\1l\10 pi·'....'" WIS

~:"Vf'l'lI;\-I\lW'S 1"'1'.\" jlll'()O",!ilf[){)lltil(l., \.IXI\.~
Art. I." \"".;< """CU';'tO ,IH S :~. ,lo
dI\. Cêm-<iituk_io Fedel-.d ij"" mOl'<.A"J.,l" ;"J, 1'1). llU (;""zn".''-J )\''''1<,11;,\;
GouliIIU'U;'''' ,I:~ :t" .IiRCU~~ij.o ,lo I'rojl~to D.
]2. ,J~ IR!rI. l",,~lll:\1ltlO o ell":,,jaOlCJI\.v ,Ie
l't5jlCdll'a C;UIl'lI',\, ,,-,11'0" .;.\<o\j d,·
r.u t\:\to.dlw,I"l''.' ;L",:\1" 1»<:
2' d\~(-'b,'-"" di\ pr"I~."i:"'1 dJ. c,.rn:u'(\, ,1\,,,
de c,\Ia.llllda·k 111I!J!i,~t,OI\"1 ,'nlr(' \'''1:,\ ,'.~
eJeiçáo onllual'l:l J~H"\ a 1".'-'J<la(nm '~';';"'IIl<: \)"1'\11.,.1.",. li, '~3. 01" 1!'i'I,i. ô.lukwhm.lo ~ ,k~
"1''''1','1
""(1,1 -' YI'''Io,) "LII '\Im (lIlI'" i .. u\\ li. :>I'nw mcJ":LI' illl'·,· ...,Uu UlilHJ,' de cillCiJ mi r,".<
1'\',,'-·1)'11\. IIQ .i.lIIlI~tPi·H) das R,'I:,\"'ú3 ErlhP1I."l;';l~i!,lt,) uni"". <'i. '!~.)\1.,.1'1" o p.,u" n"j','~;
!lldH';\.I!". 1>:1" e,(, hOllv,-:' JllI,,',·dit1o
t· l ,,,.::,.,
lI"ell~';"O unil;ll. .:" /"":"\"'1' ,I" "úmlJjí~,,-;()
p;u':, pr"'·,'.:!l.!l!"!!I" dfl. v~,·a. o P'~'~ltl'~IIh''' l .1" li:!""': '''. 11. I I I. de ),-<U, " ''''t'6 (I n~]u<"
1'f>~pe/'II\'A t'<ll'I:ll"a fh'a\'á "do •• "Dl 'I ue dIA· c
1'1111<'111.-. 0"; !'.rnt'.('<'.I"I"'.' d,,, ""ln",,,.~ do

"'<)1'1\(1'; ,lo; 1<"-,:<!.1,jM " :':'''~/l ffiFlxim",j,'(1 i <!';\''!'
da rtn! ... dil Ç'!JUlIlUIJi",U,:I" 1>1t_\ Ild" !n",;;' d"

a

,.,-al).'I" "UlJllIUUIl',lIIdo·" ,ljllHt.1 "["11 .• ,.-,\1 na \'",1],- .In ri" !l\1a;,u, tiO ('.'1.;,) .d" 1'.<1','11.\;
:'f; &, I,'i
~. ,11."'1]" ,;,,, ,10 \)1' ",'('lo,J<J lo'l'u:ul<,. ti, 28.

clJ!lttd ,j" "",~:"ctiv(\ E~j",I", "."l
li ::ç, d,' :!Ii ,lu J.II\"Í:" ,111 !"~,-,,, \:

("!"

U'''II'"- .1,· I'.

nllttll";' \l b)n~mum",.";;rt. l'ln ,-,,,·.,U];,]" • •W' ~",

(~.

"'~n,-.',)

i\ll!.<'rlc.'Il'\1l o ;:""",.",) a C"lh'nkt

11,·

,1.1'c\L("

,1.~

i,i"""·",,.úo I'''''' ma--

:I~~~~ :~ ~:l ~:~:I:;'i:'~ ;j:O~~, ',I,;: ;j':'~IlI!::~::'i,<r':~~'I'::;~: :1;:

CI':",b "

a lei

l1"'I,l,«I., eUt GUI'ltl ".l~'I·Julio RLlual\!oil;\-

el.'llu~·

01

\');!(·,utc.

A,'t. 2.."1:1<:Ol'l'e1·;\ n:l.l'llJl:l. do ""JI'·II::l.,dü
OOllpl·l·gO I~ll' llOVf" a 18 U1(;Zc''; Q lH"'c~jCk.nl,,· ou

hnc;. "

lLe,:,.,",,'il"ó im]>Oj"1'111 •. , 1'.11'" !'L fa1, .. I"Ilt'lr""Il<"'\.v !'I"",II\lr:~i,'o '111" f(:1'

I\(~I'/.(l.

Lc",1nL"",: a
gu\'er,'a1lor ti" R~I,;tloqulj Ul'I,,:\I' 01<,. cllnlp:'l,'
L<lSd .• L,,·,!,~.
OUdlK)sto IJO 111·t, 1."
A p,:,nll ,,;,-,,,'1 ,]" 6mpem<"I' de diL"eit.o,~ p 'Iitio'J1:i pur V'3.~ a .,,'i~ I\.nlhr.<. :\!ohu J ... ~ 0.1-'" ,'111
que it\ü' ....CI·. ~l LlI,,'(.~r ,1" '1"a!rjlu': r,"l'IH;l O
pl'(l.~ld"!l lê ou govnu,,JOI' ,I" K~t"l" ,:~ ...t 'j(:,',
ma.I'c;\d:L P~IOJJl'c:'i~I<'U:" oi ..... ·_I.·'·lJ\',l ''''lU.tl'a(.lijI l1wt\lo. o P:\l'.'::rmplJI! unlco <.lo m"'Ol"
i\I'WI"1I .
PnI':tgl"1l.pho Illljj'(" C"II\I,~t,· .UJ 11l".,,:lo'a,\h~'
gtll':"l.]

e;lo) S,IJJl"~ll\'!
""111]1':1,,, jlll:.<,tW 1)'''_' CI'illll'"

!l.1. He[lllhlic.t

TI'ibun,,!.
llNl\"I~V.,-;

tb"H~/l.;'

P'-':J"i,k.~c.i" d,? 8,'. Pnd.'''ll"

r, :U:·l"':",.I •. ,,/,;)

e 5 mil1u-

,I<- Mor.,o

tlell\ln~l"r

1II'il.<' ;.. ,'I'~;O_ "b~pr"."Hlo-""" IJlllInJ',

lUl prHC,"""'_ a. lei em "'h'''' V'!," o, ..:ndl<·~,
nm"dOJI:I,"" de fl,m dl"'<:I:I!
O pl·",_io!"nw. fI:< ('.uu.w,. dal'.;' c\>ll\:{'"iUl<'IlI'i

do J,wl.O ,~"

~,~~"\,, ú~·1 bo\~.;.g

1l1""!1"i"I<lI' ::I·.~I\

ti .... Rcpl1bl.":O.1

fl3.i'" o;; d",.,d05 "IT,'il<<s, 1'('IJl,·t:l'Il,lo-IL,'

, ,., - ; .

t,.

.. ,,,

i,

""v,'

t:"l''''
\·._h,>,

,.,,"~.

• lO. 11" .::••

...

"ii .),

dllC\I\Ill'tll.o$ qt\61,t\-I!I'.
'
Al'l ..1.- O Ilw':lk(l d"junLa IlkiLn·.• 1 <1o.tu
~ver[lo nlllll]('1 !,:\II'lUl' dl"I.1 \. 11" "\\111\,1'1,'"
dlspost.) nn. lI\tilll.l[~l.rl.<: ..I" p;\\",\;.;r.tp\lo IItll""
uo i~:'~_ J" ilH''':'I'll~' na. »"11:( .!oa;·t. 18.h I"
li, ;{i'o <l,' 21~ ,I" j:l!\cil'O 11l' I ~')~.
11 fi';-'!i.U;iw ,I:. L\\II~\ ,. '" JU1:.l':LIllt-IlI" ,; .•

nnn.-· "l'st,o.. ,""l" comi" r,·w "'.,.

':\J ',','1.\::1" .;:'"" I
\.... ,\u.·". - . "'. _ 1':\l·"",,'~'r::
I'
.. _ !;,. I, , .' ,,' d, ."
~_"" 1)"1",,,. -, ,"",'"

.i"

' ..

",h'~<_F,

,J""""",v
OI ".1.>01.

-"n""'c"w

.1" ·,ei{l {lia "'lillP.1.'P('('[Il Kt Sl'li. f.j·Ila.dO!'f'lI".
Prll·j,,,,I,, ')'.' ~fl)ra.".'\, ,lO';''' p •..-Iro.
AuLJlIl,u H.wlI--.. :-;"'tl7"t t),(·lh"l J(l:t'lOiHl Õ3.r-

~ ~:LI~,,·:

mrl1l". ('lia,,,,

J"n"'j', I-:II'"cII \1"l'lil~"-. Ca.-

/111

tlimh . .I, ..'." I ·"rrl'·'1"". J,~,,,; il"rna.l'llo.
v,'lm
I; 01""". AI" ",'" C
·j'·,'-I"i, AII1l",d,~ P,II·)'"tl.

.1"")01ll1 r','rllaI1,I,IlC! •. JOiio S"l'I,lUllI, M'''k
1'lnH:U·~. t)U:,ol'!""l' 11ne, .';':·}:l u l<!;::~r' ,(n dI"!" 1", : ,'I,'~ ,\ .. Oll~m:"" r:".;~ Junio,', ~I"u,ml Vief.otl';).t.u)J,I()·~~ \lQ' w\llUl}L'~ tios ,.:uVOl'Il'·H IUIlUl- ·nul). Dúmlll~f" VI""UW, MonwiJ'o de B~n'()g.

1111/,.-:

I','

ANNAItS DO ::;RNAOQ
Al'i~liiL('lI 1.000. Saldn\Jb~ M(ll'inho. J~{fuil'l
A 1I1"ópo~~do Poder' EXl'cuti"6 p!'!Jiu paro.
Foliew, C. O~{()ni. Ro,h'iI)'UI"S Al""_'. JO:Ul'lÍm e"S;IS tIlo.~pt'1.l\S:~ '>Omma {(,>. I.r,W:9~; (ki!lê ${U17;1. P::Ll-unlJus, li. do Am:lJ'ill. (hml'l'OsI.' :I;(1l1do de ;uc]uÍ!' 1l~ ~fl1nma. !\li qllll.ntlu
Mal''l"l';, lt.llllu,., Uum. :r.~tHe~ .11l1l:()I· r. d("~ttnadas ~I.<' Ii('.r"iço dM f~gn.""m Il ('>Jnsllfa.Luiz [)~Iflno.
J~" 11'" ChilJ:\ ('. 110 J:I[rio, 110(' IJfWest..l.1· ainda

Abn'· ..·,
l~'

A. ,~~:;c.ào.

ueo:r>'L-llll\ ao ()l'::anim,:ão ueSMS Ip{r.l.t:õelI

ri,\:\'. P(l'!..l, e-m d,~"'"~".

~. n.'i.o b\\-I'cndo
,là·.;(l \,UI' "Vp,'OViIM ... n.cU\ da
soQS$\ó nntel'ÍOL'.
C.f)lOparOC"I'/lm (lcp,Ao; d" a[,('I'w-;\ ""sti,u ()':I
~"I'". Gill:"IlIIJI·t" Thoma:>;CnlZ. Nina iUbeiro,
Uruy. Th, '.\1"l'e!.o l->oulo. Julio Vit,;)'~, n:'~)ml'
O!'tlmmonJ, Çrwlho j) C.'Un!IOS, Vin:ilio D'IUla-:110, Lapi~\" Bi117. (:arlllliru, Amel'ioo 1.",),0 <l
Sil~", CanMo)
Ol<lx;u'am do ooml'.\l'f!Cl:r <XJm mm;a pod..i·
cipa>h os >'J'~. ~'J·.'\.ncill-:·Il M.\~ll~do, ~1iI.noof
Barat.l. GurneniOl'fl, voelho ROOJ·igue';!. V,rruillQ ,I.~ Sdvell~l, lo:. 'V,lmlcn!wlk, AqUIIlllO
do Am,\!'a.l, PiBheiro MilChado Q Julio llN)l:~;
c:relTl <;al"',-\ ).lrlkip..'\.<l.l, Od S!'S KlIY lfal'·
re~,I;ull,u..1(U,

I>

çUII~'"I:lil(j,.

A CaU}nl'[I, (I,,~ /:ir". Dcput;Wu~, al~[]Jm.l(lo,
jlOl·cm . .:l cslle no\'o ~(\rvi~·o (1,\ ()\)Il'a:g {'li·
(.(t'll<::las JU.~l(fiMda.:!. oIal;'f1'Ou ~~ {k~p',,,,,,"<;
rll',"'>c l11lnist."I'io ,\. ~(lmtn(l. do 1.8l5:D9~'SOtIO.

SOt!uud" as il1r'lJ'm."'X",~" colr,id~ lX'la rolnmi:l-ii,... I]e tI\Latlç~>I, l>: ainda. fU<><IUI insulllciclltl torn(i,-<:>(l jrnh.'pr.mm,yoL

te a wlIlm!l- \· ... l,;\\ll~

de..;\'CtlI.L· O nn;";m~nto, L'epuwlo uee6!l9:.wio pa._
r:\ eVIt:..r a ['oIlI1ll)(6IlC\" (Ie ('.r!'rllkll'! llber~
pelo I'olle\' Excemi vu p.'\Nl. attcnder a servi'1''8 pl~]vi,too p01'CIU, mal (Iot"do;. E' as:>iro
f1un a vcrlJa (Ias 1<:glI-Ç(Õ('.~ o t"O/lsuJ:ldo na.
Ch na f' no J:lpã.o, em vez de fi...-ar Hxl1l2ida
.1.0~ (JI}:Ot)(~ vvtad",; pela C:\lIl:t.ra. !.em d(! el~
\xl~.lJ. 1l,'r;1.Y\lva, C.llll\)l1tl ~a\1\J~, "<lW1U\J1l \· ... r·~e(\I:t!:~.
Atcm \ll~;..o Ó l't·c!amadn 6;lm urgeneia IL
Mlll'tinhu, Pinll"iro Chl"'!~. Santos Alld;.t(I~
dc(!\'Claçáo UH uma snmrnil oJf'.s!IIl::ula a. r('PiI-o RaJlú\'u !J:J.rCúUos:·
L"~ ul ..h<ptlns.l,Vel~ no predio ~)Udu fullecluna
OS>!. J·S~.GRH7'AU10 dá oon!"" rio llt-glliul&
11- &:CI'(,l;~I·ia. do MiUL$Letio d'!.!. kela~·..,e.~ }:;1tcriOf.-1\ n l>l'ln ;\3ljun 0.0 OOOCtll't.o ti..". mO\"018,
RXPEDIENTE
"~'!" e dCO'(lr,I~WJ ,la ml~'H1a H:<::re!.-al'lu. cujo
asJI(:çr.O l1;iOCOlhll& com o d~coro
UU1,1 Np3-!'L!~,.lf,<lj·,l.a ordl'/Il.

Officioo:
D'I SI'. U. dCl

d ... OLdú da ($ <lo cor\'entt. ]JP.lindo UTIl;1 lic 'uÇ/I do 15 dias,
j,ItI.l~1 tl"ll.ltL.l' ri,) >'<'U9 IIJt<~I'''''''i". - A· COfl\ml~'
$i,} de cün.<titnbiO" Iln(lel'''~_
Do I" ",·el'f'!..w;o d" C·Ul\iIl'::J. ri,).; Dtp"'
ladf}~, .JaL:ulu dt, UI d') CJln,·ut..·, CUlJlmIJIJ1'
canrlo qu". "Ill S'l't'j;IO de 17 ,h,sU3 1\!(oz,aquc.Un
AllIa!':},I,

A

\lli"ldo om

C()l1IUL(.~:<'-LO.

jul«il.ndo jUblillcado o I),U::;-nlfllltlL púdido, b •.h' ]lll-re('<ll' (jIlÚ sej;\ ap}lrovll.((;~ a l"t'fcnda prull,,,ição. !l1U!lJo-so nas' l'UJ,.ric;.c--s 1'tJ.~I"~ct!yll.o;",'\ dns legaC<JCS e c'!Ilsn,
ladfl:l na e(lIna e D(\ Japá.o ... c .. das Jesj)C7~
e:\tl·aordiu:lria.'I. no inwl'Ior:fl. O.i OW.gUIIlU,~U·
,·l'U.<:Cllnu~

: de ~>1 :OüOj, 1~·l.I'fl,

a. priuu"jj"3-

S;1~ rubJ'I''IUI. e de 100:000$ JXlM:L. 1'1~1(WamJ.o-S6 3. eon"ignacilo gerll.! do

ue.;-

&eguuc\:I.:
ur<;•• mOll·
lO
das
d{)..~loe1<UI do l'Uft'l'ido BlL1li>!l.cI'io á rolOIIn 3~ ,Iivi~ô~ dll th~ll'lct" oleilor .... ctI 1'",1.'1.11, 1J[!1 d(j l.<Jt,O:Q9'2...;(O).
!.iv('~ ~ :u·l. I~ (pl'mdplo) n a Sllppl'f's-~ira tlu
&11,~dn-'l r.ommi>;.">kls, 18 I'IcjulllO dê 1W-l3._
§ 4' ; fi PR\'tIOS dp.vidilS Iln:l. dov"lve o re'criJo proje{'\.J) .' !l>JlcmlíUJ_ - A' rommi.o;.,.;io UIl Q. lJG~'''fllca (rchLOr).-.\f",,~cl Vicl,LI"""._
I,w/J'o 1:·0 ,Ic,,,,ji {,~\m re'<t!"lcção)'-'~"Hl""lm
ju~ti\:=l o l .. gidll~ã-u.
Ou li',) do l'I\"imo !;ilcroll'll'ío c ig,L'\! oJal..a, .Ilw·",/V!. _ MQulâra <I.: lIaJ,,·os.-Rfulri:J'II·,~
cO!(lllluui";I!I,I() qUI! (omm ea,'j;u!us Il:-;;jIlC~';ü) ,lIr""~ (0001 l·('~~tric<:;i.n).
prp"itl"lll'i<\1 "~ allj,);;',.,pll()~ da \'W'.oluçllo ,lo
ca.mar:~

11:"-' llOlU)" dar

Ás eln"ll,}a$ do :SN1:U!O

o seu

,~ullSC!)~lIll~nw

:w plx>jl.'Cl.n (j1l11 appf'O-

aongl"~~':O )\wl(lIm\' qu .. r"nco'rle 11m :1LlIlO d~

1l00ll\::1 (lU Dr_ AllIpltllopllio llot,jho F"uil'e pnOl"\~lÇ':;O DA CA,MAJU. llOS DEI·l1I'UIOB. N. 13,
DE 11:<:93, A, QllK SI!: It&fElUll o P"'RflG~lt Mit'RA
de Ca.r·vnlh"l mini._t,·" do SIlJlI'emo l'tibuual
Fol\ern.1 -lllt.cil'io.dO.
O SR.. 3' ~1-:Ctlr;;'rArt'to (,~,..)indo de lt') 1(, e
o OmJ,[L"e.'l-'lO N;M:iooal drcl'QL'l :
V;\." :\ Iml)rimll' j}" ....J, elllrlW 11.1 on!Ch\ dvs
11l't. l°. Ir o Pr~si<l"1l1(\ da. RopuLlica (L((.
tl"i\il."l!hos o s('g'umt<l
túl·j:iD,oIo ~ desp'JlId.,'r I'da rel):<!'~i~'IO <\" Mi_
IIjs!l'rio .r;,"~ Rf>1""-."-j(l-j K:(kr,(!\'t.. ~, nn lI:'1.crciuio tio: lA\1,I, CQIU ~H ~~l'''';~ d~ign~",)O,\ nas
G(-';'IlUU~i verLas, a wmmilo de L81~:OO-l.lOOO
A OlWtlliwi,n de fll(,ln<:;t.jj t:x1i(Llinnu ;1 pro·
}~io:,IO 11. Cam,ll';l d,,~ ::;,·s. Uoputruloo-. qllO'
lixa 1l.'! d,·"lJUZ>l9. do \jwi·lt-l'i(\ 0.1.3 Kohl<;t'>os I Se< ro'/al"a de &1ta.do, mGcrl:t.

GIU:lWll'CS. pa.,'1), O éJt.erd,eio do 1894.

du pal'l:

190:69'2$000

S~gAO e~

2

Lc~1.'5

(l

C()n~lIladrJS,

ao·

Venazuela. ,

Cllmbio UI3 21 d. pOL' 18. in·
dLL~iv6 ÔU;OOO-? pam (I, kg1l.'
~ "oon~lllauo~

""I'Ú

C:11i!~ ...

n:t China I.l 15:300$000 Bolivia

3 Empl·pj.;a.do.; 6LU disponil!ih·
mn,~la

dru::ll',

&):000.)(100

do [lILh: ..... .
oi AjU(h~~ du Cll.~to, a,o C;llllbio
(\0 ~7 d. p'-w 1-:> ...
5 !3:ÜI'iIO;'dillõL)'!;LS no L:xterlor;
rlOO:"Illlbioda2,d'lJor I~ ..
G 1':xt,l'rwrdinlll'i<UI no ,(]u.'riDI',
mo",!:. do l':J.iz,
7 CIJIlHlli>i::l">f'.~ de limite;, ao
d,>,~tl[Ja([os

oomIllLS<",', de Umll,(,$ eom

23:500$000

-i-::!:2OQ$OOO
H ; OQO:tllOO

, ... "

3õ. 0:10$000

.;,(',publit:;\ Al';':cn·
tina..
UI'lI~Wcy"

g(J:OOOf.C"1O Pill':l.gna.y." ••.
Sul&.'<). •. ,. "'"
60:000$000 Gl'll.n BI't1t.'l.nh,'l. •.
10:OO~JílO

(;lun!.i" d(,~7 d. pOli' 1$; ~"Il·

do 120:" 'O:j

1ó~gg.~~

Austria. l!lllIgri.1. ~~:~OO··OOO
Relgl""- ...
3~:()OQVJOO
200: (1IJ03Ofl() ;;'1.11ta. Sé,.
36:~,~)$J).lO

lL

Ouyana

l'·I'alll!e:t.l\ •• ,

1I".Jia.,.
,tvs DcP'll<do.õ, 3 tle julho dü 1893, llespa.nha.

63:000:;000

-,trrlll,r O'c,,,. Riof, vlce·pre:s..ideot.e-AntQ· Con9ullldco.Jc nol.nio ,\;~"",Jo, I" ~~cl'el~l'io-DQ,,,i'lg(>6 l~ocJl{J.
~nb.m
~rvimlo rle ~e geel'ütario.
Diw oe Copunua·
\)(">

67'a'~

41.
)1)1)
3li:
)00
77:000$000

r,H,OOO$OOO

..,.

C.l.mi~"11.

J'RON)$"f"A

M:JOO$OOO

&I:[)()O.~

1-'1·'1I1'.n".,
POl'tup;;"\.I.
All.,lu:lulla.
RLL.si:L.

,L

2\

19 DB JOLHO DB 1893

guü .....•.....
Expedir II t 13 dü

OÚYF.IlI"-IO

~:U!lO$OOO

IO::,Oü$(KI{)
IO::~(JO$O[)O

"'JIISLL Ia.do 113.

Suecia c NoO PI'('StUonV', doi. RoPU1llic... Ó [H1Vll'llllgn.. ' •.
r!esjJOJldvr plIl<'\ l'tJp..-\!'Liçãô ,lo M!Ilill' alta ((()({itj) ell1
lerio <las RehIQ'OI:'<I Nxl':l'Íun,~, OOIU IX' ""J"VIIJ.J"
S. Tlwm;,)!".
viç(\" d('.Slgn:lJ.... m\~ >leguinLes \'tll'baJ;, a Dali 'lu di:.o em
eomma dll l.li~;(,>'J.$IJOO.
Tall;rel'.
ArC.,

ri.'!lWV

li

d,' "'ú? ... ... ,............
COO:(j92.$1OO 3 E'l\}We.,:l\.OlOS em
Lagi\.l,'Õ(:.S (l conauJi\\\üs, ao
d<l.IOI • .
c.'I.mhio (\h 21 ti. 1'01' l$l);)\). J ,Oi9:300$lYJO 4 ,"'jullas 110:- custo.

3 I-:mpl'I!)I,"ados em d.i~ponibUí
tf;ule, tlloed:l. do p:üz .....
t Aju"a.<l1tl <:I\~t", Dl> ea.rubio

6D:/)()())"VOO

~~~lgr]';l~;~:J;~ '~~~I:I~'I:,

00 :000$(100

5

do

(\6

. .••..

pu-

EU! Rom:l. _.....

10:000$000

liLllltt-S, ao

pür

\){o'-\\V'!"'i

~~':?~~' tI.e. ~_~
ÚÚ:OOO$OOO ~:IU l.om11'&6 ••••.

p;,iz ... , ...
Cil..mhio do 21 d.

d'~poDi\)il;

5 E:I.tra.ol't.I'Ilf~1'ios no erL6rlo\':

j!lr.m.
.. ..
(I Dil.us no interior, moeda. do
7 (J()lDru;S'i,tO

\ ::mü$OOO

- - - - - {,040:30G$(XIO

I Secrol..·wi1/l\\uEII/....'l.dü, mC>ella
~

'>00$000
,'-:)I)$!){)()

l70'OO •. ~){)01

I~.

{,62!J:Ú'Ji.-WÜO

~.!~~I()~t'~i""bl:à~
8ileil'o~ d~I'il\i·

rios'" natlll'ap.·
f:w.Jos, ~ole'
g)'.\rn,n3.S e
tl'IUl

(lU'

de."'l'\)\

a~

6V<llltnM\~ ...

Ta/leu-.

iWpliC!:lfilm

UQ Mi"idcr;Q

o

werclci~

tliJ

c.o: 000$000

<1.0. ihspg!a o Illtrn..ordinarios 1113 illterior
E.J1/i:r,'(Jj's.>, P""{I '7 Commi&!iio de lin\ill~, ...• ,

0)'\,11>\)6>11(1

,I,,~ nd,,~,lje~

de 1891

1 S<'cl-et.LI'ia dll E1t."Id().
2 Legav"Íf'_~ OC(lLl~ul:lfloo:

Est.J.d()s Unidos da
Am(U'ic:.L,., ... 71 :000$000
Mexico,,,, ...... 3'2:5OO$üOO

10:00D$000
170:0I)0.$000
1.(,"2.9,99~OílO

190:692$000

O ~Il. Pm~~Il>i::I-''''1!! _ Nilo bil. mal!! expe·

dill!lu,.
O SIl.. LUIZ DELr'l'úJ-Pe:.ço;1. P:lI,."VI'a'

O SR PleF.SlDE:.J.WK- Tem
Llliz Dl>l1ino.

I!,

p.,1.IáVr'd.

o

Sr.

22

ANNAB::- 00 SltNAUO

"fl

<fPMr Il.lIiz I',-.,Ifillo_ ~'yPr06iJanw,
~tit. 11" leUI","",n",.
!.odOo.'l que o quo
pHdi a palaVl'a pura f! RiUlplp~qmr.nto P:Hõ1 se ~liu o o quo se oollced.eu rui uokamente
Trrol.(>.jlar oon1..t·a.;~ infide!ilüvl", do "I:!,-aek> tio " ra.cuM;uI" {h p,ot.wJa Ji'_l'oe df1<',emll(l.!'Lu,"",da
meu disCIH'SO prormmci:ulo hontc-ul rll'S1..il rll'SS.~ lInmigl':U;:lo peb l'efü\'IIlõl. no I(li; no eu=~ e pul>ii'-"Mlo hojt: 0'0 ni"r;u (\0 (},,,y,,,ssu tl'tlt:..llto nlm·.~ hoj\l pedi!' w:ú~ o 8ucl'ificio
N'un);\ qlll'ôt.'io vitnl. umle ootll0 IlID j~o dos co!\'OII pulllicos.
OJ IUI\l:l ,,14>3 pl'ind!do-~ lJOr.:!olofl:io-O'1, 00 m;l.i~
~il.O Jl'll<.I\, i<dmllLll' !!!Ito lJaI'll.lJolo, Já vel'ifl_
altos jntRl~l"w.~ do 1l0.:so pilol?. êrlnllll'o!l.O qne
~10, qUt:l ~ PI'Ct.cnolc fa.zcr cn~I'o C-,cia imllliUQII all:w:ud.(~ do S\lnrulo 80 m!lOiJI'..;,i.clll opi·
IF:u.:ão que SI; Pl'OCUl'a o aqlleU;\ !IUll jil. roi
nWea tliaU\C~I"3.1nl!\n~ (lr)llo~lJl.~ ivlue!lla', I1IHl
~ crpcu')hlas ucstoll recinto, come> IIOtlWUl
11.(.'01lt.:!(~!U cU',ji:;n

RI'II.

n,'~t.:\ l:<L<::l.

))oc~l'i() lll'(Klu~il'

{:6"~bdtlCioh~ 110 lJl\iz..

o chím, 6l:clam!l. oOI~I.dur, não !'f!l\]""~enta
~i'lií.o ~lm (';()I'PO tlStNnlHl uo tr:lé. fluallllAuta.. a. pcill·,\. d(';jU6
1"ll,lY;l mo. ~Il,vlu" :tlll~l'IC.\IJO, illl;e,'''V.. )lL'"

nm outro dis"llJ'SU Mltl'a "Ousa

pal":!. 'Im, (lU llUdi3~,* (kaj' do hal'llIonia C(\!D- !.\lho n.tciona!;
UH~~1Il0.
PI·OV>~t.o cont~a.

mi!;:o

iuftdtllhhuk.

poj~.

doex- tini p;Ü7..
Aclt:~, p'll't.... U\..l. u OI'Mm', que ruiu bu. mil-

tri\ct.l> 110 Ulau di5l'urso quo vem no D:(1j"io do
Olotyrf.s.'~

o nosjorn,le~ que ,Ir,rum o l'eS\lrnO tivo llõl.l'a }lOI.ltt·:\e ao (ll'Çalllf.nlo Ib!cl-al o
dtll1o: (\ llma. 1Il1c,li!ul;;1de l]lln c!Jc>C'a, quo ~ul...idi(> 1le<""'<,ll"O ~r.~" ink<J:bw..:,'ilo GeR'\a

pU'(lCe :uh'l:'do })I'Opal'ada },,'\I'I\ ('onS~(,\'.'l.l' nu illllDi;l'l"aÇ;IO, quan'lu :<lc'1I\clh . \nl.1'. dc.~I~/.l. dev~.
C5pirlto publico o >;C1l~lm(lnto (;()atr.l.l·1O Il\w su~ m~tm'6U'. J}(wt.l.ncel' ao.~ e~t.a.ln;;_
iUjuell'" Ijlltl do,n!nQ\I o 0)';1([0)'.
\llmilu" ])<.11' <XHlRP.)(UlU~, que llll abralU 0l'I
O ~llojlCil- ditl> nfl-O r."li I·(•• /mrnto o I]tI'O P"l't.o, :tJ, .. híon, m;'>l '1uc (rO e~!""""",.l 'l"'~ pl'e-

IlXLI'J'w>i ))('~ta t:a.'l.1.
Pl'etesto l'Olltrn e.sle mod"dc .\l{.o,r;).l· (I pen"'1.m(lllto, n i,l';'" de um (n'l"'(O(' (lU(' SI' P)·O[l\U,,·
eia em qUU.~to(\3 qm. r.l;Ul l'ar<\lló,len'a~ 'Iw'st,",~

vit.a&s lX'!"a o p..1.iz.
OR.DEM 00 DI A

lf'\l,I~m (~<$~ i,nrni;;i·,:~.\.o

r.lç.lm a. dP.SPC'/~L por

sua ,~ml.;.,.
R"J'.fIt'lulllll,10 a 11m

;l,1';1.I"~.

l·,lm l'el'eL'eI1l:ia

!It; '\(l-~JIt'7"l':I rcHa,~

OOJll o cx:ordt·, ~ 110 ,u-mada.,
diz o nr....!ol' flll!1 não eutra 11m arJ.:"umeutod
lk~l:l ordeul, I'OI"\lUO, CUI uma. .~i~u(l.{,{1-O como

o. :u:lu:,I. c.f)ln o \l"iz a,m",1.fil.llo. n'l. pl"uxilnl·
,In,!o d<l 11m" ;I.)(IóI'C:S~W C$~I'";I.II"OIl'õl., que il'il.Z
o
p:liz inu..il"o om r.nmJl\lW' L.d:IIl<,:O, 6 pl'W'Ü;o
delXl.tll

Hlll''.3o,. c: é ~em
1"l<h"Ç;lt"Ii> IWt~"'ct.., <lu ~"'Il:uJü. ~ .. I· iOSt>I)>1ato Pi\I'I\.fl.Cl'ooi1.B.l' t"lUIl dlo m\-o wm
IlUll·"an,lu Pj'.J2.0 l\J;~~ go\'ern;\.· (J o1i,'()itll ,I,; o."Ill>l.I'-S" (! 11l.!I'imllllr,Sl',
Oqll6 11;\.r. l:nl.(lnd" t. qUI) \'flnllalll pedir di·
don~ I'~, .... (l pl"t\eDchim.ml.o ,I'J vllg.\.S no Con.
IIh"'lI~' il(\s "'\[l'~ pllhh~ôS, qm, jV. "_~l!i.o tlXgl'eSo><u Kl.C\Olllll.
COllt,uú" cm 2' tlidCl1~O. cm]J () subslitt\· h:t.n~bs. p:\l'a au "I,ar fi i"mligl'a';iio nos
tlVO que lhe rui "O'tH'BCido, 1\ ~d. 1° (10 ['Im' ~!lt..·",I<>s.
Ql(lllo 1',I;(.1d,), jl<lrl..... nl.().qull vr·ill. m. ,!ivCN.lI-S
jacto do Senu.du, n, lI!., d., ]R~U, r"~1I1 ,ndi> D
Entri\ em

dis.::!u~liâo

,~PP'·"I',,,1.l."

lI. 49.

,h~ ]WJ'~.

ellf.'lljarnenLo ,lo tl'al»JJI:t.Jnl-eo:;

ill1nJi)Çl"d'.:'....~ (ll!!'l l1("la IIdquil'l1', M ('r;'lldiç.1e:>

õU!la~iOO$,

11 as

~l·. fi\.l'~'3ti!l~,,~

ll~\)f'~'l.i U''IGcs..~)',ru;

llaJ"" cheg,w

~

bom

J,ohu diz !]U~, l'<",utc.a.lo.
() lumino.;o doba.10 It"C..u
E' 1""1':\ a '1ue>!/.'W ÓI.~)no)lni!lA. qll~ O orador
sobm Oi pmjl'cl.{tt ~IU dis· chalD.:t. ll. "U... nção do SC1!llulo.em Ilntll.~iLuação
cus ão, Ill>rillcip;dm~nle (1'·\lOi;. dI) nl)hvel Ill.,-Jiu.lr«'I.\ e Ilr,we. e l.jwl.Il,ló ha. d('.$j)0:.l9
dio;cUI'110 1]1\6 IWOnJl'ill <I u()bra ~Il:lllor pelo l'.):lr.lnrdllH\l'i:l.s. (.l.tahucnte t!<"1.erruiu:u!a.'l pela
Pamn:i., tahel. IJaI·cço. c:scU&I(lo 11.0 Se\l!\.\lo p. xitu;1.ÇÜ" <"lU quo.>;I': acha (\ paiz,
oontinunçiio do deb:~1.e.
O ::OR. PIIR'iIDF-:/'o"TI't.- Não hnvolltlo IIDL~
O ~ell;].(I,) ,xlIlheco..• <>pinil'io do oL'lIdoi' i li;;'!) quem \""-',~ õI. JlIlI;~vnl. ,>ü!Jl'O o art.. I" do pro.
vem enl.\·:w IH1 J~l\.'·lll do Chllll úlltl'B (I!! dOll.~ jec!o, C11C<'J"I'ILroi fi. ,li8"!llKo.'iO.
({)

d('poi~ do largo
U'.llI JlJ"(~ln:ti,lo

}lI'oJ0ctu/< ,~mhochlo,,; nã.r.lll')

lil\.>OCI.·llJla

CQlll

isso; i- no ~tl ~p,rit.:) IIl:\tel'Ía \'"ncid .. IJllO

O Sn... MA.I~ORr. VJCroIU~- QUCI'O l'e8pon'

a i"t!~~lll!~:<iu (tes>a e~'lecie 0.\ ;lIlmi;''1~lç5.() 110 !Ii\)' !I. QutrilS OI'3dOI'('S que eomb."\ram o pl'O)1:\i2 U"Ü áll'rMprmrla t.s 08llOrnn(;U~ rl:U:Jllal1e>: jcdo.
qur. dor"lld~1\l 1'&.1. iM.... ,
O SI!., 1'IU:.'J[>!o;1\-n: • Nii.o h:>.. mai~ tlclJburn
Nã,? V6m lr'L~cl' fi _tl'iblll\i\.ll. alll\ly"'l desm (H',ujOI' ill~,;ripto S\" llul>l'csona.dol' U~I.O 'I mIl'
esjll',cl!l dI'. lmml~rn~l\() ..'Ill(h 1~'P:'\.e, qUo ,;o :\ p:\lal"r... , d~c1a.l'... :·ei CDfCrl'tl.lln a rh.'!CllEiio do
prownde eolld,IZII' l~\\~' 11 j}alz.j)wq tiO p.UWl1dl) I arl. I".
tlUO li()~r6 CIlOO ponto o d,~IJ.\{t, \>s(..\ C<J.((lt'!1()'1
V
,
[)(Ivo, plll"Õm. \·t>eo:,hu' tiO f.::en:\llo (lS I\UI.I'.·
O ?K. M.\No.:r. IcroHI~O- 1.]L\('I'(\ l''''juerer
cedeilte~t1ü i\i;8umpto d6 que ";;Lu,,lmIlI11.l.: ';c l) ikl13tnllnt.o.
oocupa..
: O Sl" 1'!(I;:::ilLliCmE- IMes l'êQuerilll~nto9

SESSÃO &~f

lO

I>g JULHO OB

1893

23

Ii\ito~ por ol"uhw()~ 'IUO {omareru 11:1)'1" DO rlehat.e.

lII.'i \lôdrr9 Sf'r

A" '~r"wh~ '1UP.<r.""·~ I")lit:,·,~~, m' probl,'n);l~
"d""'''I(''S, n,;"} !lo' ,..·.<01", .. " ;, luz d,\ "'1"'0'
O SJ<. M"!..:Q!.:\. VWI'ORt.'1o--UlHIt ; 1"'·...0 o 1'0' rlu"~'," C;ll·I'-,I'.1.c}" 1,,;;-, d,lJ:",~·< 011 id,;",·., IIwnJl·
',,'ui"ul-,"< 1\ ;'I'>I';>"'~UIL<>i' C II1PU'" II "·I','.i.o
la.v]'a..
tI,- .1::'1 r,":' ....,,·~, illc,p.\Vo" de rolve,' jJr;)bl<..~,;u
O Sn. 1·1,;';"l!,;';'iil':_ T!'!n li pa.!:tvra" ~I', I'PtlÇ,)-..~,

Mrw>al V]"'"rino_

,~; r,t.1 lL....Y~r ...;J.'J li (;~nLo mais êXacta QUl'lnto
","<':rU"1I tI'l ),,.MI.
,i 11J(,,,lt<·.~t,'\V~1 que ~9 qUl:;:(a>l d,~ I"Ylllll'<l.,
11 "'rr """1",,14 1"·1,, S,.. I' J"'''l'll, ',I:~< JlI'~W IIw,;mn 1',·eiJlt.o, ajuda llóio
$C~J·elm''''J. )
cusl<lnllll ,lo LLt,·~,u)'" ;, SlJIUJIl';l, ~iqu~J' d"J
"n,'ritkh,~ Impmu,s pl~,gl~tIllJllatic:anl<'n~ :Io ~I· . ."l-!lnu;p,·~ ~iclo;'lnn lIC!'&- ('':,'' ;JlI!u~lrj", <]1H'
""I'" I~n' IDui!" t{'lIljlV
ditArl,!" qno nfio~, ""li:, :tlll,l" '.,;g,)t.oln " ,1,·_ .1 h:c>o, I) ,'h\lIlOIII.i, con>"{'rvooor!la l)"';~;~ ribaIA'., :l)u'I"\'"m II,,!',,_ sl' 'UI"<J ,h~ '1(10 mui(/) 11:\ tjlh:.',il'~ 11l"l,L\I!Ql,;Yi.
\i:,~. '~Il!."ltla o Ol'.ldor, é P.'lT'[l l'Sp!'l";Lr que
(I. a,"·""'Ct\~ l 1::, I' ,'IH Jll'n,' "il <I ci,t "''''''"" pu bl ;,.",.
A prlllf'II'I". "IIJ!1I'l'r. roh'lIIhl· ...r !lO f,:,'Il<ldo 1>.; l"IIlI~'" mudem, qlll' llJ.;clci~i~',; "xl'l'im~m,
Qll", a. r"l"lI!Ja.de "I>"ferill" nus pint"I"'" ", IIIU dm 11, 1-ej}1'2·()l\t"::,,, dr"'b":l to 1"'''1 r)o~
p06Lali, e qw" IlU ,'on,'eHo do velho 1-I(1]·.",i ... inL<·.I'wh ,[~,~ '-·.~!;u.lt>:;.

(O

,,'r. Ji ... ·,'''k,Hr. ,/,.:""

dm,dll,

'I"" 1,"'11

"'!;l

con~i~!it\

em hulo

Oll~l.l·, ',':uloIK'l M

.~ua."

g!lb,

Vi'.r'''I~1 ll"

f~"llc:n:~.~} 3. Illesru(l. ~\r·

b:111'eiJ'a~ USllll',ll'.~

e il'l'om, "\I "L:"",·" d,,~ h'rJa q'lO~ ptlL~'r Jl,l. fimlt.,df' (lU" .-)1" rlilll,11)ó\;
.!on,illillS rlo O"'g,"·~~" vj"I:.n,J", .1" eA<h {"'II"!,tllill1n, ,-'Ilt;,h ,\ )"'"I'ul'':\''' ,lo
!.;IJ ",'w, 'l{'t"'llll,. ~J,le!,,! du la,',I-'I'HI'Ir. ;';"111 !','II U~, que" ::J.vi 1"'I,t:<, 0L..,I,w·I<'. ,~.< ill.«III·
d·· I'" '111.'< ,lil"·'-,.,a li t,~it" ~,~j>1i '.,r" ":..;,~'-'r-"· rt.o' (. 1111<-1'.'''", que "!lllll"ID " 1(',,!tIl1\'>!)l"
llW~LlH";

m,:.'" al'tl';tW:l.lJ'li'

IllFjll!';>1(

O ""';;1111\.1

'I,

tuJ." '""'lll'·r'''~'Vfl por \'il'(uoIc c!,) ,\Iml h'~n
t.id0 v \,'ll'11LIIl"lj:" "'!llil);ll~l.'lo mlll 01011"['1",,
m(lllf,I',!. (11U ~(:,'II<\l'IO Ilc bjw,:!.-<o;ulo I\"I';'~),
dC]J'l)~ de )I"":'i' "..,10 qUllll!ic;II<loclU i'I~X~W
rum"I:<.~ ele ~Irç" ':>lr conJ"J'arm de p,'dlll"'~.
Slt lIa]),wl.a !'Ou,'o oltl'> ·tar 'l;!,or;, eOllt'~l l')' __
pelll'!"" anL,·.11l"o.~, ti ,'01"1;, 'lu,· ('i ""'tua..'.<
niw ,1'lVIIIII f"l:",:;tl' ~'m ~'\V"I'" i'llaIY"I'.
HOUI'I\" Ila. ,'UI 1"~I"<!"du, k'I'"'"". !lU!"! tL·:,
hllb"':Ul lia !lltl)..'O·t tLlIlI'l.\l, l\~!>I'<ldIl7Jllt1" Il"h
ulrllr,.." ,'u Lj,";\lro ti" ]' ')ln"-"I,L";",, poll!lr;t;
lnflo, I' ""111<1 t.').ll,."t,~ l1,iO k\ "i'].l c<JI""da rl(\.
I<\l>~~'."'-;o, pó'i,' ,<' "ml'Ill'II') Klll1\ t.:IDi,h,z. que
deva "'w pel'ltuU'II'J "l!tl>;ll·:I, :till.[.l, 1.:11110
mnb ()1l:l.llu> ·\jnir.i.1-I'.lru de&le 1:->,.0 Z:LCharli'~,
CI!t>--,;ijr', '1'l-.illlim J'nll(Jj' t' "ui,'''' vnli"j ,t"
Il{u~,1 aulol'ida'l<- ,. cUJi'. vm, ,,,,,h'I'''''l I"i ('])("
Ilu.s ,"(J],t\"a~";od,, pol' Illn oU olll,") '1,lhiaJl',

""!,,, n;

~"ll 11"11""'0 1HC~1I,tólt".

O .'flIl1;:>rOJllI"';" b ..,,,aclo "'l~I'C o rl~,t<}r () O
,·h'i',., S"I,) cfTecLivo e 11l1Ltk.l, "rp~'ll"h'l pa,'u
rlllU J.>u:~", ,,-,.',I.H,·,'l,\~,
l'I''<:I,

"',

O~

:,,,"b,,,

,1"Q\";"a,.

'luo W"'I, C'flll,::n!lllt:ll.:ml llo 'Iue

,al~;llll

n ;;1",\001" '~<lJ.,a I)('t'"t.lr.
,,10; na" (' jJ··rllJli.',loIn !'!C,pnu,I"I' /I.

~"lli·
"I'''.,.,~." oi"
('~{,,,I,, iOljJOI"t."!t,,, ,".nn ., )l'".
IJIo\ ,1'~"XiW''''',fJf'-'' Ill'tis ou Il~f'l)(\g il.ln;II""-,,,·.. 110

' '11

,'stvlu ~:VII",p;."ado, rt'VdlJl,10 ,Ié'~pnit" "" cl"s.
01"1)), 1II'·'lIJ1IK.. tl"pl ,'IHII 'lS .llt,.,-" 111\"1'"."",.< ''"0_
l"""~, ~\jj" ""11.",1),,-, "'ljq'~mO c! ev;I."\I' "HI'it,.~~,
1,.,I:t,' "Lt~ ,I", lll\:,Y')".,'?',,,, pal~1 fi n .hl·" 'll!,lli~

,:" n.,,, "')n!l'rom"(kr u>, h\"~~ ,1;< ['11;:"--,, \'11\'
: ,h"!I" tln IlW:\ 11'<: nu tlHl,lt!1l 1~ld 1-<_XJ!lll·"1.
IXlpo!s,;' I,anc. lIU'_'I'" lJuo, ;\ó WHIIU;'" ~l.

('!';~ ...,d:ll a'", lWJ'l rl,-\o t-"(n,, i\P;'j'!,\'<nbdo
~i\\~lr; ,\.~ "lnl'\'\'z\,:, .wr"t-"uWtb,,, !I;I(',;,lj);\..\1

F,',I'·l'll.

'

O pnl.'"I'~() h... ,i,r,;\1 fiai., ~ill~whr_ QWlOrlO
I",b's
OOU~" tio E" ,'il,,:~a 1\ (!Xllllllril' (ln TI]"'''Il1'O lIlnR "'I'Ü\.
s(Jl))briu 11'" phllo g''I"-II ,I,,~ ~i',lnllp:l qu",in)<l. 1J1IallHn., t~I;\" d!-\.~lilla.. la t,"l .,""IlH'll~" li cs!lcqll"II':III'1\ r.>I~:",I;'IlJ!'-II(" "In
OOlllO "()Ill"""~·, ob,·,~",t." ;,I'.(lIrn:,
A~

W!ln

""c·',-,;,d,,,I,,~ "I'{' l",:I\;:; ,h 1::1\ l>ltr,< ctlh,;ii",'l 'YII,lil'1.!,"J €'.9<.':m,[.",lo:I\'. ,1"'~IIi"'?_ullL
1,'I"I",ra, "'''1 "'I":'·i.d,·
"'II'~llll1d" " IIIOUVO coll.,hnt.e rI.'~ Sy~lHIIl ctw;un,,'nt<,
JJlVi~I'i,I

fu-i,.,;. 'm,I,) h"" 11;('1[','.010, qll,<_,j QI1"
velll\CIIUI a.L1 . 01:.'.[0, 1\0 !ti<)

1[('\

J;llleiro, que

t,':\'!~~~~,.:I:::,~::~ ',i~:i ~'~;~~H ~~,~::l!'e~~!;"il'1 j ,I,'~ ! 11·

:-.;,\ \lllilllla.la ,':o.))I\al !(.-]<'I·,L! ll"ll.lg-illl>II-N!· II
D6m ><eImpt'Ct!\I\,'\l':un l:{'1ll '[\);1i.1, "11 COIl')'"
mnl~vel mOI'l[a<:IJ;"j" a ~llpl'<.lIU;L IIl!lIlG[I·jlJ. ,h, 1"'atl""II-;" j;\ 11 1l"IIIlCil,'
;1 m'li>l- 1I1l1a\1el
PD.!z,
d:1~ ~1"'1l':"('$.1" "";'uln ~ ,) "("',Onl~l:I, ;~ OV6'
lo:' 110<',IVl'! qll" r·>-w~ {';iJlll'i~,,,, inrrl'Il'!'I'~ lh,~, 'IIH' pi.,I" " Urw,· cer !",~qllw.d" "HI Vldi\!J
nii.o !;'''-''1I1 Il'~itim,,,, IIno!';)!',·"", ,I 'H 'lI·,::>.,q- 9,,' e~t,.,.,'1~. 1,1t. ", a <1:<.1)1'<';;'''',,,, m~lg a.k3.t'
d:ule" [)(Iblic;~,;, lI1i''', ~ vel'lbol", p"r outro da iJl~"nlli,l;\(!p nu ,I", ~tIl!,i(J\\;\,
F.. ,'na-;:.\ nnt\vd. n;'1'l""fllltl0ln,mm (H >\11_
IIlJo, <! UI);>' l"l"'1IlIUlh·ill. ,lo rocl"IlI"\i'~'S IU'·I'.~
Ii:l.otes 111<1111. "- ,'r",' lia prOC"'!'llll'''' Jj~, fluei. xill.lO!" I:t\·uur:l. ~,,:o lli 1Il!'-<1I111.' 'lu,> pó"':"I'
nl",tl\
n'<"lt (lJ'pllri< ,,,,ú,·.< ,I"~ l>'1,1~ no.... ('",<ui,
xns, quo 6xpl'iuWIIl " fllIC I\;< ,lu IH,'i" ""rIO Im
expl"e!ld.w Q 11,1 ol·a:,lI)is.I~~IO do tr:d",lho na. Vmlllll.lS qll~ a 1'11111,1" V hlt''',·illin.
CiOllicl,

r"1n 10rl ,~'nt,,'l r"I·.~IU, l""''t.'lll.cln''l:t.·_ ll&EID .moio d~~s,) I',tlll'''b,t.ulo, lu. UlDa f'I.)M·'- cI~'LI-'\''; p,'\,-" 'I" "III["',,-';\-'< ra,l!i,t,,; .r" RIO do
qUIlDCllI, (I,. Clha.tlnr l rOI"{tfuht, mllvll.·wol.
JauClf\l; 6.'It.1.rJo cc'.~tlul(lilS, por "eIlLura;

At\NABS DO SllNADO
-----~~

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

~y,;t.'lUa pena!. [\ cl'iruiu:1.1il.h\tle ~'OI-a.1 !'I
C"~~~ia.l.
Il'i~
hllnmnit:":':",~ n Iltiht:.I'UI.II,
tou com t.Ull'osolllçii.o um
vil)t~lll.
QUILUto ll.O I\rJ\'l.e (ia. R61hlbllCOL, jla.\'('('tl iuu- oommtmic::.m·l1w ial d.~pocw, UIVa. 11!J}""wllOmh~ de t<ll a,'to ol'i::-inal, qUil 10)",\ tenta.tlva.
III aJlurlll' 'lo !=S 1,.,giOcl>.
A sua. Dctivid!trlo Ú ;~pcna.~ (':ou<letnIM'(\'~ no lIj'm 1"\1, c.lf'.,erever otlllml.ly';al'n:·.·~ lllon!<"IlLo
+,-,,-;t, <XlnjlllldO 1101.3. vel, m:J.l~ laoH",II.'\vdrnenlA
Dli~W.I'!I0 I'fIi.'"ll.meut"ue ilIlpo.~t.os.
O Ill'udnc'Q Jcstcs contmli:1 a Iw.l' o :~lirn(,n· dl'ô"onll1lCulo,
Si, l){\is, termilla o o)'ador, 11,';0 i::\cJ ~1Il'
1.0 do lll>llOUIIII'O.
Si prtlCi~\m tia cllins poo.1m :~ppuelha\' o ,:eras OIS teulatlva..o: di: pr..scril:ç;loO rH',.. ~l'nm
~It feo::undi»:!filIlli :01,), não ohl.o!m "iniin 1\ C".a- m:.lica, vot.."I(L~ oo,\tta. uma \'nçu. illt.mra, 11.
torll rtJ:{ptlIlLu. dr/..,,- IIhilo!l"I'\lO~ que tmV!\\'nam: Ilni\!l~ destinada a ~I\'al',~ Ja.VOlli"~ moti PI'6ci"o resgu!1l"1.br n llaçã.. cio ''1J1l!.ad.o '1')1 I'ib"ml", dO) BI'l\Zil; ai l em sua'! dul'l"');! com·
plexa..t, o pl<lno il1utiliól.'\dol' dU'! ('sfOl'ços pad~ l'aça. 3I11al'CII:\..
LI'lotico,~ da SUpl"c!nn. indw;o1'i;\ clll Jli\;Z Ilii.o
En~reUinto, cumpre p~al' o ill\pUNW,
Slle<:Ulllhil' lLn!.6 (\:rea.cção lIuwria (, :LCCClltIIlWIL
Como 13wl·ol j)E'rgunl~'1. o fll':u!O\',
Esl;:UlC,\da.:; t,.Jd(\~ "., fontes, "'!-:,ot.·ulD>! (1., li,.,., o.::l"mcnlo.' 'l'nlillos de <:{)11.,tillli",i.n oucial
IhlllC,!W meI1O~, I:lVl',ulo o
roelLl"ln'lIl.'\tUl':lC:l, scm OI'flÇQ9 que a SIlI)lmr· dos\.c paI;);,
Lem, é lIeiLO 'mppor que <lo lavonra do norttl JlI'Ote~1o OOI('UlllC c publico t1o.~ q.IC Sê
do BI'IlZiI 1'e~L~t!L á tI)Ja.~ :lóI Jirf&{,e;j, quoJII.- Jll1wun, com o maiOI' UlrClto, 1'!:pl'tSlll\t.ante:! iI1llUediato:; !lo::; Hl'(l,llJell' illtel't'''>;<'~ n .....
talmellte a (;'1.8111 gncculI\bir 1
I!: \ll'ecij){) pens:u' lU\ l nião. EUa. nw é IInla r.iOIl'I.<!6.
OOU;1\ 1\1J.~lracl.a., m0.8 !\ colllllHmhio u& todo~
VOIIl â. IUCSi.\ o SI; guinw

por~ro.,

corto é,

09

6!;(;'(1o):<,

de

que

todo~

:l.

I~v(>llm

w

niio aprovei- o

os iutlm1SSl"S.

Em ':,,'1' tlt;fa! conjnndlll'a,llj't<!.endo·wpor

m"til'oo polltieoa, mel'amente, prOi\Cl'fweJ' O
~r,\;I3.JIl.w.or c!linoo, por i:soo q Ile o n,Jl'U', t'] uu
R.r-ó]lIüiro que ~jõ1. adiarli~ 1\ fll!;c\1~ilo uo
~,l cil'il\l!n~l'l:lVO ao Pavá c Amazon \1(, an- pl~!it\d" e do sub::llituli\'o nlú qU€ "ht1:';lIfl!ll iI5
()(:ia. p'w t!lIo. comll O úlemento indisl'.m ..,v(') illfo:maÇÕ<.",; pedid'lll ao go\'e!'llo !;(I!JI''' I~ C{1n·
de ll':l.balho 1'1Itlll'O.
tril.cw5 de illlmigl~I.ç:'i.o.

niío

A:<.'1im olJjecUl.-so quo o chioClZ

tA. nlll:\.

)'>\Ç;l.

l"eprlll!Oll~

{lec.wflnte.

fo~L!ld"II\Ctl, "(101-cm, accrescenta. o o!";\llor, 110
prd,8lHliJa dtl~a.JCllCia. sob o lripli<:,' ponto de.

Sa.liI. dM &"S1lÓe;;, 19 ucjllllto de 1802.-111;,"od Vicllwiuc.

p.' lido, .. pO~MO, pootQ ~IU ,hSCII:";;,;') C 6e.III
,lelJil.1.U appl'o'o'udo.
vlst" : p\ly~ioo, mor:J.l e illlell''etuaL
Si." cllim I'Cpre:;,~uta Ulnt\ !'aQIL .nrel'ior,
A ui~\l>i&J.o fica. adiada,
phY!'L(!;\rucntc, nenhum,), CC!MUl~l ~ill'I'~ SI;!
&>,:{lIt-se em 2' discuss:.i.o, ('.{llll o p<U't:O;:l' da
v,'~le i"I't,g;l,I'·(\</..~ ,h,s,k ql1e supplJrl.;\lIIoo o r'1ll1Uliwo tle tlnall\~I.6, e ';:"111 ,1cb..u, rejeiue).:l'o a I';~:L inlima, oomu t! unive)'><:I!mentc 1.1da e VaA;. S(ol' devol vida à Cama.!'3. dos [)I,pu·
uc .....di!.nJo.
t..(lo~,
fi.
propG-_içi",. da 'n!)SUla c:c.m,u-l&,
~f;I~, QUILIlUO :\..".;illllli10 ror, !;(>Il,ln pre('i!lo n, ~, de 1803, aul.Oru!..... ndô ,1 tlC"S:lpl'upl'ia(ão
\l.'iSf'ut..L\' em Jll'Omll"""l-~ l;Ie~uJ'a" !MI'"J. al"[~u' do P)..,d,o em 'lU/' funcciOI1:t. õ'o >I,'crd:~l'il\ do
ruCllIlar lca.lmmlw, ri ,1lrlú que:, I·OSI~W.IICia. Mini:1tel'io dlL.O; Rela..,'ÓCS ~~xwrioru,:.
phy~ica t. (I g1'?-ude eleme.nw do ~'IJ:wwit)!'IdlL~:::guc·:re em .lill(:u.~·,o unjJ!ll. o " WIU dE'losf.;)
Ile enfl'(l O'l llUlDlII.CS,
'
Il.llpl'Ol'adO o lXJ.l'eCel' tia commi.o;s;i.ü rlc finauOrn, o chim a p.O:;Sll(' no mais "lto gl'Ú.o, çali, u, Itri, de jSQ3,sobl'O o "equnim"llw dos
em gl~\.o supel'iol'ao eut'O)Jell. 1'01' PS,~(l l.IlJ.l0, 1i.JI'Jl(\('{'~lol'C.'1 das cololl;a.~ do \'[\Ih, do rio

e

lJ\,H~,

elle

n~

ti

~IlIJCl'ior,

QIW.Il'.U a el·ll"iI.;õ~ mff)'I1.('~ u intcll~tlllL~,
o tonil.{ll"io clliucz enccrm CID HCU~ limito;"!
Unl povo, cllj,~ ol'lg!!1l'I (~)Illrmtn. a 6)JOl~\.~
lugcu!llri>l3 6 cuja Ilislul'm llÚII solfl'f1U,
iil.ll'Iai~, a Ilünima 1Ilt..~!'J'IIP!;<i/),
A SUIl. OI'..;:aUlHol.ÇaO lUI'IIJica., "Ill'daolciro
retl.oxn do um:\. civilisaçã.o jlld~tJ'lIcl.ivcl,
C:Sp:,lho 0]" (;O..ilulIlf"; quo ,~)l)~tituell) num
IO;.psla(,:'io II.rr.'l.i'f-lda. DO an.n\o e D:l. m,,"~llla
"itia W-Cial, é. (l O'llCto 11,1.11 i ..hlll",'I IH'OL<JlllSt.ol'ill:UI., emblcln:i. dos g'L'fI.ntle;. ilOp"riol primi·
WVUlI, cuja. c:I'olu)in se h1\. d(',:;'~Ill'Ob!lo '>.Cponl.alle'l, ~m que ,~ millim<J. pcl'.url);*·>.Q a. Iwuvos:;e fa.ll:IeIl(\o jiunais.

A O)'g;lIül\ll/,',m dos tribuú"ci o o

p!'Ol:f.~,

19l1as;ú, 110 esl:~lo do Parona,
&>:;''1.le-S1', ~m 2 (1i~'Il~, o

pl~Üed.1J do Se
lIado, li, ~J, de 189:~, 1L1l1.ul'is;nwo o govenlO
11. ooDeed~J' isenl,';jo de dlroiltl>: d'l nupnrla<,M

P'll;J. ILS rn(\J~hina.~ e no.::c.'<S\lL'ioo inwol'lados
P:"'il. a fabl'ic11. 13 estubeledm<!utQ IJlet:.llllll'gioo
QUI> fUI' montn.da. um CUI'y~l!Ja, por Julio
F~lu:l!,lo (Jioosoo,

o ~I-. (".oU Gouhu-" n;lo 00 rld,](l, em
OOllllições de I.br IIIII voto f:lvol"&v(·ral,!l;(.e
prujl'cloJ bClU lDaiol"\.."I e:ch',I'et'i"LlmIN, por
'I' um 1,w.'J niío ~e ,1Ü).lIÕ.~I~\ '1116

i ~qll(\, 1>1 P
$6 lia!..... d~
\lxL..:~nLe,

C,'\lli4w.:>

limo.

en1P11~l,:l

de

Cilrn sa.eriiicl{ll!, com

elUp~IOII,

o '1"0

6e

,n'!\i~~I':.lJã.

re'~UI'BO.~,
jM);.$l

com

COl1lll-
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d"I'''~ \'i.,vel, <liglll~ <,!,. ,\ml'-'~'<[}, pa1"~ que 11'-'(\
Si ('~~"h lTUIcilill;lS, /I. que- w ref"l'6 H. peti.;.icl
di'.';:'lllllll', 1":1.i'!l (jllll ]).101 lh'iIC! ,1" U'r ['('~di· j,'\ ~'''''lI1 ri" \,:erlo:-AO de UIr!'ito, 18m·!!U nej!.e
,,,\;-,o,jp
"";\1' COlll.ra o l']'Qj~I(), Jl"Nlni' (I
(1",1>', " 1"\:-"""11110 ",,!('~ 'j\l<! H" ll'a:" "1'\'"''''
d" \11\1, I~I)II~" 'll1P .linda.~ .... pl't,l"l1d,~ jJ'll'lIr (! '1111' ~I' IA':ll tI:ulo lL oul!':!s IIlrlIlSLl"la.~ II[V)
init'i"l"; P"l' oat", h... lo, 1~<'-''-Il a iôRll\';'" (le d,'v(· "'o' Ino\,vo de oou(.'I':,-<,,'o I'XCCp"lt>ll.d.
diJ"('ILos. J~ld ,\ .',,',llmh·,'\·-s(' IlIna <,m:'l'la no
SI 1111»') 'lo'\. (aI OI', tH'sk l~\JS1J ,~Ih~ ll!~,-(,!"'I-'-'
rb\-,;oUJ'~, 1(\I:'llIlo ij I,,-'IU ct'rtu que a l:llLio ,16 1l1U,~ : UWI·j,;, ..,;i,,, Ir!l-'isla~IV(l 1;1 \\lltiu> Julg-;L
EÓ «'m, ''''lIlU !'1'lll1"ip,,1 flllH>' da l'Bll/ln, os di iO"()I\""llii'lf((! !','Lc ~l!l"'''-'üu.
f'Illlu" (It:: iIUPN·I,,_,I.O.
.Ia 1\:,0 'J\I~r <:1l~;\J';~r .,jlll]Jh:olmo:nto P""'~ ao
O R,illa,)!) nil'l telll ~i:J!) I:u:U n:! t'''ll''e,_,';!(l ("Illp (I" mn,la da Cn,:-l'); clla.l'a a}H'!1:ll1 um
,lti I.:\I'S [;_vOI'e,<, a u.ind;1 Im pOIlr:U~ ,li,,,,, l"t'- !'X6mpI1l1'Wa.ill~lIlir,;;).r U >A',U muJo <.le p"'1'~"1'.
CII!i<llI "pl~H'ng"'!'::") ,I" 11!i\'lO !~ll'" !"(·.dl:<J.1.I'NU· )..'0 ~n\'''1'IHlpl'ovl''-Ono ooo ..,,'(leu·>:\'. C.'I'to$ Ü,5(! "oOt:';I<:;I.o9 r\'r",'" com o 1,,,"el'lw !-cl~.tivn.· VOl"" ~~J>' "Il"IOlli"'~ a. um Sr. Figll0il'etlo, ]>:I-N
montú.1 f:l1Idll,:.iio ,!n Illhricfu d" a~m,';~r .~m nmA. I1l.lJriCl\. de Vfl!i1..'I, S<I\};\O e oIJ~l$. O ..;lU,
algll!l~ e._t."to..~, cnLro BII('~ o ,eu, a. d("'fwILO "~~"iOIIHIl'IO v''IlIleu r..-;ti;.~ lJ.yo!-e> 8. umo. com·
,1(\ ,ia. "XI~lll','ln "al~,'itl"lor, (l e\]liL3"'~ elllpe' pmhi3. e le"'3.tH.•'<I'fl.nl·~' ,'Jl\trl"l. e9Lo. eo.,uC('t;,':;u
nb,ul,'H na r,':\lisw:.;,) ,t.>:;::"~1 IlU"IHII'aIllCBLlS. 'lHa",i tó,),$ ll..'I '·()IIIIJu.nh;n.~ quo ji\ O:ll"t.lilm
illtl'I·'~""[\r'em:. <\St:l.<!êS peqnelloo
e que .Iil"!" tc"'rll" Sll:.l I!ldu~tl"l:' a~,l'ill.... 1a.
N,;(,I=I,\mnll C,IW',1 algu",.'l; ('(l(,'.r;1. a rirli·
bt'ra';"'J d" 's"lludo, Lll'V; .1111::1:11- ,lu >.Cu dOI"T
mc.sll',lr IlOi~ '111A em COllh',,",LO (" ml'n0ll digna.
do favOl' I~:uhlo, do quc til,nt.l:> "lItl'a~ (IUI!

Il<}~ (hV"I~M ,,,lad,,~

a d!'3\.dlll de

~'.1l\ ):"~"I'

rI.). lJIll:w.

,j(:td"nt.Í<:o;;

r,,\"nn'_~,

la';'<ll"',~ i'nll(~'_--'I'aln t%I,,\~

"-Xlsl"I\IRs,

1"[1\

ttl1l<~~I"n:\ll!lo
prll"ljll!l ,'~,h::!

ilutrr<s :nLI\\~(l·Ia..;, )i~

tal iX",ic.io de d,~~l;'-:ll>lIr1l\1.lo
F'1;.:n"ir;,(]r" ((IH' r.lI'1.s

j,'<1>1 00111.'\ "ouw-,......;."

IJ,"".m Ikl'.It'nam m"nlJ.--r' e os ll!'f'j!l<lw,uj~

J'I""

Si' 1"1\1 I\p1~~l)llt:\ll() ~l)lkit,1.nt!n fi,o;oor ,·I:<lllólra.m, I .• ;,;",n,)o 0'1""[,,,.1110 ""ut!stINl, por
i!l'ual e. ;ill1,]a <.lr! mflnnl' iUll'li.q-Llulcia. e !lllB DIIU" xt' dr,lIJOusU",<va r[tm I'",,-;;~ I1me"",,,," Im·
!cem \u~~hid" ,) Illrl('r""h1\l~llto ~'Omo S<JIUF;~w porta,:, ni", ~.-) IH' anj'I")J'"IU"nw da!! inilns_

aqui

uos S!'Il~
Si

em

fiI'

IWll1,'I'lInenlt)~

to-,d,,. ,I,.

IIm;\

e.up:-"w. rpre j:',

It'jasp r·"I~ú'nl,'.~ C,Hllfl HIII
'J\~

!!,l~llld"

IUlla VlLlIll,;:em

;..,,11:< lJ"l'a.o "'HI,;(',,~i'l\lllrio, em ,kll'lmenlo ,[v lho",)\lI'O ]1l1hhro dn Ol;\b (]Cl mil "(luto,;.
)\ oon, (':<';-'0 <~ 'Jm' allude Cl~' dt' graDtle im·

arleantallH>lIlu, capaz dI". impnh.:iu/lar um t;<!a,]<l, ", Ij!!" cal~'''c ap'lIla>\. ,[n um
pequriõlo ,t!l\illo I~H"3.!<U toroar vlavul, o OI'fI·
dor llijO 1'f'<':II>ar:, "S"\I V/lto,
Tnm ;r.q\\i v(Il:1I1u !:~,"U!\'\·fl;nwnt.o.i ,'Oll"(';-

p0l'[.,m·l.l. U!'ll {} Que lazer 11 (]iV"I';;')~ minI""
tr· ~ li", fL,zc.ntla e ulÇjill"melllo [<li I'etil'll-l!{!.,
t!:\Ildo lu"ar ti. que o eon("e.,~i"!l;I.l'io vi~
si;,,", \'I·I,ü;va..~ n r~,II':tl"Il«,'", dc"df;l,las do po-dlr,,() C<Jat:re~.,o uma iJl(lilurlli~;I';"O, qno
• I'l'I'l''' j.'" hlil'I:UI.\s. 11\:<.'; Il:1J I.:'l'min.ullis '["1\1.1'0 munl.:J. Bm :11~11I1ll\~ ,~.nlRlI":; 11" '~"l1t"s UB l'lli:i
d,,~ p,·.,v.<):' ,ltlOl '''''Il,,,o;{o,., ('ltell'Jl:lI\k' ti- qul'l 'I IjU\: (':,Ir ;, :CIl;!U o~j",:to tlc {'IJ;.-:il.,<,·::'., pnr
IIlL {'ajJiLv'~ '·llIll('l\jli\.(II~~ ri:" ()llll~'-" dl"(HU.,,- 1~<I·tt: ,la Olll'!'.\ ('.. I"':~ (i(1 ]lal"l:wl<-lIW.
tallcia.~, ol"i\ll\l[,,:-; dOi 111'\0 ,,~t;~d{l IlImll"'il"O
~i pol' v(',ntUl'J. 11<10 rOl' rc"o!\'ltla r.;t.l. qucs·
tia. 1,!,,,,.'.l. ([11(\ C-\'<';l,:';'W r'Ult~Il"":"~ ÚS: rj\ol~,,,ti bu cunll·:!. <> I'equel"lmt'ol nutra. l"t'l"li\tWlrrIO,
y: ...~ "IIlI""('I.l". 1]\1(, til'ctam d('. !tU:t'-'1' C',ID li I' i ,',~ ... e-,1..'I. ",,:'ia para :-ifll' jIlJg.uli\.
d'~1i'v.':,(r ,[I> (lJ).Ulbio, com fL dif1i('uldnd,' dr.:.
IlJdl'l 'lu'! s~Jn ro~()I\"Ítl:):, l:l\"or, mOU'i'lt.-li.
tl'aIISil<lrl,'.'<, c)nfiln c',m ',I'il'es (jl\t'.{'jõlll' ~U['" . ..,..IH dU)"I,h I,,·d~ru[);;,út·~ lIê w!'f"('ilU'l cm prel·I()\'('"'; a 1'001,1.110 ,li),\! ,r'lI$ 1'(·Pl·,·,>('n(a1l1."$, IlIi1.o do Tlle""ul'O, I' "',0.\'1' ovit.'\\' I).,t.e facto.
cri",'~ 'lll() a.-;,oI-,,-'rlnr.11U a. tud(,~:
IW:St.:t"j ',I oril!!"I' \'Il(,ar,t r.ont·.." ól COD(';t''i.-;ão.
r.Olltll\·, e:. o~ (al'UI'(''; p!'uido.-;. ü, 'Illiça, lam0010 cl)(leil(li,I,,~ r,1"Jl1l o &lU voto, el',un pt'i"fol"
o "'I". Hodrigue/lJ J1I.lv~·'" teve o
I.u.mellwjll.<lllle:ul<».
pC-I."l· ,In di<col'(]lIr do~ .~cu~ coUt',,""; Ufl com"
Ma.$, qu.ml. .. a" ad.~I!l.1 praJ<,,(';w, rlJl1rlil.nlo m\s.«" ôOhl'l\ (J 1L.~IiIllH]ltJl I1.U(· )'(, di,:eutc; Ib\
niio ti Yr!' "-;,,ial"r.llll,'ntú~ 'lUt'o () cou Vell~~Ull da I"\';ulo 1\, i~!.o pOI" um pduciplo do c()bcprol:':(],:;'''''1 d,',"~" <>m,·,'l'/;;\O C mesmo da !lua l"~u.,ja.
ncc('_'<."id,hln, d~.d:u" que vOlal';'\ CiOn!I·!>..
(."\I,~\){1.n kvo o. honra da occllp,~l" 01.,\'lId"
po~to no ]l'OV01'!l1} do p.;'l7., IInl)J'l't;..'~ioDOU-~(I
O
~I(", " ' ..."al"u 'Co.vnlnunti. com u. Lnultid<i.o de C1Jl1{:(''''4'':~ L!u isccç;\o de
Ilm dl,"ieltt'<;J '1110 11Ul!li'~"1.1·'~ll!os Jh~IIIl:S,

da 11.0

tlil·ciU:is.

Sena.dD :L~ "xpll,·.,~·:", qll" o IOV;lI'l1ll (I. l'lo.No ;HlnO ll-llUlrinl' iUIU\~IIf: qUíHL,lmilli~tl'"m,
bol"Uf o N'~I~' llvO P 'l".~'!, h'ndo e COIOW! n- o Tlll".,ollro l<"rd{'I'al f"l I~"'t,\o, dig:\-~f' :l.','lm.
!.nndo Do pctlQlLO ",(li" o as:<urupto CID ele- I'm cru-c:\ dú llllUs mil contos por eJ1~1to d'l
t'ille.
jl,'<'II';'-,.) de du" lto".
O .ulllC> 1"'~~;"Jdn n ~r'.I'l-lqlH' que tey<: IJ TlleO !§I". Gil Gouiayt. di\: filie, a :;{,lI :,',1\1'1'1 "x,(',I,)I.I 'l li"" Inll OIH)I.. ~.

pC7.o.r, n(i.o ftC"ll :-.1(iell·.lto '~illl fI~ !111"rmJ.... '·.',~
TOIh I"U..-':'<) (.(;\n nu ,(I.'Ü jU,;I.I!\,·,ulo ,p;l-l~' \leque o Illu~b'a,Jo ~IUUlul' ac.d.x~ \lu IOt'.Ilecar, gu.r !<wures de:>t."\ na.t.Ul'llM,6 tl(:v"-, dir,cl' 'lHe

I

26
{l~

1'IH1('.hio:l, jll. C:"~lá(l liV1'1l<I rio pil/.lamêntó il,' ';ar··,f, ~m P:"lrt:·H.i .~ (~,nl a E:i{I~lfla de IlpI'l'O
di,·eit~I~.
11;")lI,L'.d ri') 1l!'lUIL " IW~."-'lIl,l'l POl' l'<-trupoli,< ;

Est,,_, h.l'ila" ~;I" ;(I'~fll'l·il!:'-". ahl'ltn"'\1n ~,0d~, ~

a.~ llI"d.liOll' IH j~"II~',"i) oI,~ ,III·"I'I'~. ~wt.o
qul'l os l\lIl,·,'i~\II;l.!'i(,~ 11". Til,.., UI"" ,·,,-hr~l;LlIL
,-;em!)!'\) mu,~ ;I!to\-'L'l'd,,~'''o no lJ,{'utlll" ,h~ 11111.1-

:1' ,l",<;u ..."iio ,I,. PI\',I,~;I,'I ,10 :-in"l"t'l. n
10,
oIe ]iI!n, 1l1"ll'C:<lId"." '\"",-- ,. Uj'''!'''' ,la re\'i",'w ,10-< jlJ()('('<.l)S rill,!o.< Ik el'ilJl~ mll,-

I

t':l\"'~.

tJ,r I lalglWl'1 do '!tlS " b 1\(1 :l. hri~,
qOl).uUOStl ,o'h in 11. In tI hmn$ em ~fl .j
\

._

poli} ESilh"ll.o S '111..)
110.
,I , ID' SUl l n trlll
gllAAI,D. de ttVOt' 1l.1pllll e pu,j"1lI (l, ll'
cadall com (',.,t;.1. cun< ",<,,",
0011.\d{\l'

cOIllJll\nllll~~

'~M quo

pt~lr-, '~I\t.reouf.l'lU!.. r,'r.il'il'-~(Io

,I.

1I L(\
pr<'juili

I

C"'np,\nl,i,,,

JI'nlj:l~ ll-1':~U,I"'II'm;. E·,h wl1ll~IU1Ji".. t,r,I'O 11.'
.1.lfolUUC;.(;J. um" illllll"'I.-i,]:I,]., ,I,· ru:U-LIlll,',m,",~;
jl.'i.') florlia l'eii",c\-lH ,I" F,. p<l\" r.~l!,,\ \lcdinlvlI·u.
H\~Hl quo ])11""''''> ,lo J'I',)))'!','I' fi. p,"a\or,Ir",_
mento.~ J<'1l1lwliw.

O Ol'll.dOi t..eVG u[' illl.,~ryil·, I\IW1.:1r do :.-\111
genlo i\V('",<q:~ <'''11''''''''''-''' ,I,' rrl:la or,I"lIt;
m,,~ u.n· <lo Int("'\,II' IlOgelltlllo .],. r~ci1il".I""
rNÍI"ada. d~'!,lI'lI~~ machllll',o'l"S, l"I.''lJ. 4,1""
eUlpr(7.ôlI1Ú" IO'1!!·j ''-'''''l.

Or<\, ual'·._l, i~ uma uIlIL)(·17.,l ",,111 ' :t ,lo pl")jr.do r,lY(1n':< 1~\I' .• a ""th'ad" oi .. l".rt'·I!<"" (](l6
não &. 1\:1.00 03 [jlle I\ol!>, I' ~"\U ~, "--' b'l':Oi ~",T~~
oom/)a-nhHl. O3U emp~~A' t..'U\ .,j,'P!Ii·Il!.o},< P"'\'

pl'Ol u~ir os H"II~ II.I·tl.~OS em
~~pro,,('.ittm 11.0 '~ol\~ulI\i,h)\':

"moi I'."

.,,~

_

~h·",l) ~ 3 1/4 1I"I,h ti1\.

Lov,lnl;\,oS<e a

Com rl'IH,aO ~Lo,l, ,>.O /I. ,ullIl'lo, ,leve p1tl brd(.
dtll'1\-!' que e oorto o "u,' I' aedlu O) lJonradn

'1UP'

v"t:>r i·d.o sem

s,'\oor 81 o ~lI'l'irki" da l:11I',D I',,,, fo.l'o!', 001' 11
consumi,lo!' H"11l IlI'\illrli"al' !l. "HlPl\·j\;1..::! já

I','c.<'Ij,;'I,-,i« do "". 1'1'1['/1;1>1<:,-1,-

{"j""-l',·(".;·/,'"t"l

_

s\\\n!~lth\

('"",,,!, _1"_",,,',·1

:','.'''.'' _

. .t~' ' .1. I'".

,',"

".".1'

"']"1"

~

,L-:'.'I"·

"."" "'"'''''''.'''''

' ':;:;' ". I:":'''~~' ":,j',',-"'~:. ~':i."_;';

,;"

,I., ,1.,- ",,",,'

~_c·"'.,l" li,

Q

, - " " , ; , •• -

....

Ao tQPI,,,,t,,., '.... lTllI~I!··)'·"m ~ Sl"', oonnlloq!x'r:Pruol"lIlr. ,]" \",j";u,'~. ,li'.• " POoI!'Q,
Oill'nul:u't. Ant'>IlI" jt;Ii''':~, Th"'lmz Ctl!?,
l:i')lIt~~ (~,,,lIl(1 • .IuV]lJllIl Ciarol\,nlo, NiQl\ Ri11"11'1 \1,"'11""1 B~I',d '. Cunl\:l Illni03r, <::1'111-,
C,\t'jf')ola. Jo"", lI'·I'Jj,q'do. (lli \'«II'~ G,tl\'JiIl)
.\111""0 Cw,dl~qltl. Alnl<l'(]:-I. U"1'l'd..... Jo.'o
.:\~, ra, I/tll"lllino ,1 .• St!~·"lr;\ . .In;'", RlIl'bJ.lh,?,
M··-,~,a.s (I .. (~ll '11101.0. Ri),,. .] li!! lnl', ),1,1.110<>1 VI'
et,n'!t!o, IL\llllll~'" Vl'·,I1l~,,_HI"M. 1:\\"IIr1ÍI'q,
J\.rHt,ill,,~ l.ol~),~"ld:LIJiJn, Mal'lnlto. C. (lttonl,

J"':'.'

oonst\tnil!iL::l. lli\.o 1\1" 1';\1""''', 1~IH\:I~CI.
,\111"1'11"<' [.<Ih", IV,,],'''::u,·; 11.11"'.<. J'~t_quLlll dn
Ka03 t..c:'l!I o inlnU" de lw,tlh ::U' 11 C.:Wa.lIl"II"O &1\17_\1. lJ-J,\'.\.uh'", U • ..1('1 '\(1\".,".,1. O~U(\I'O$'J

de qtll'lll

,.., I,l':'t.;!., rluA n:'u \'IIII!II""). ui" s:d,n

~f~~,~;~~(:,,:~:~!~~~~: o; J uniol·.
~:. 1i.!.I. l~,':t., "111 dÍf'·~,lh'l;'u,. "'. n.i. h:wcn.lo
,lo ,,~ll~lIIg,'1r,,; r..:hl,~\·,,\, "'11- r(~J,.\n",;'*'~, ,I,..",. I"'" appJ''09.,d,. " :1<1LI <111.
d03·s()' ]J1'ol1uncirvlü "li! 01""1111\' IIln pllhli<'03 ~;'",~,W :tn!<.'/,,,,r,
oontnlo ,·~I".'l <Cow;e"....'(·.::'. 11m,]" p'~lirl" m( HUI03
C "D]l'd'~'~"lId,;l' ':~ ,lfI.dwrl,:]. " "·,.~~-~03 ')1>
0.0 CoD):IV'''''' 10:1'1.1 ~II' t!P'II,;,'t(, p,,,.,, qur· 11:«,) SI"'. J~'I"'I'(' .I,.;<qlll::l Murl'"ho.
•
(Oi:S6 .:"\,1',1 ""\ ,,-,:çrd.. l' i~PIH"",~. d" .... l'l. Ol'lh'ln.
])"1">:,,\0 (I!- ""1"1':<;"""'" ,:iJl\I ".'U'"' 1\,'l'~I'~I
"'iu'se. forçl<!n a .\i~,~l)rdal· tia "pl!liiw mll!Ul ]lnol<\ (..~ S~', j,'''''ll''j"", M;,,:h:u:.Io, G(Oln\IJSO~\·u.
aukll·i~; ....11l do~ ~"II~ lIODl~wrH ""ml~,nl!l'ir'-,.;. (!,~,Jh'-' ({Of!i';<;U&" [~I)',' 'u
'liu~, TIH,),j"rn!.o
do qUn ]I'wt\\ 1!,'w'\\lprI.
:l'lUto, Vil':.(ilj" l).\]JI!l-..~'o). MulJi.dl''' 'lo }l:ll'~~"",
!';;PJ {'."w.-s as illll.>J"IiHl'.';(~' qW\ tinI!" 11 d ..1.1 H. Q._l3o-nrUY .•. I';
·,\'audculu,lk .. !o)'I(!IIi!u fueL~:1..
11"1", :;;11"'1'10 (""I('<1U. A'llulllmdu '\111"1,;.1. LUIZ
Nitlgue10 T1Hli~ pOiUÜ'\U;\ 1",t,V\"\, 1'\l~l'l'I'a }),·1I111('. 1'1IIhdJ'\.> )\'1.<:1.1:"1,, 1'1 JIIII'll"!'f't.:~; 6
!':fI:l dlliCw<"(".
C:<ll~" Il:"'~I"IjH,h ,I'( ~l'~.
,],>!in {.,rV03t!\-:'", em 1~'!4'I'l1J"ul" s,,:rcUJ, (l C o pro- ,h'(I·O. J'J;u!lli'll 1'0]"),:"lIh((<.:O. (tnH)lII'.' IklunjOd.o f('j.dtado pOl' 2-l 'l<ll\t.',~ la.
IIlllml, 0><.,1110 e f\.mlw~. \lu)' R.'l.\'hl''';~. C:llnpos
I<;'~;.:ot.a.d,\_, ,I.'; lOiik.-.;l.{ ',I.~ {0I".1"11I tio dia, 03 Sulh', l'iahoin, ,;";ode,,, :)llUVx-! An'II'M6.
S:!'. ]Jl~,.H(1t'lIte JMII!":~ p"I'.\ o. !l(l. "e";,,,õ,o ~tó Iw.u[iuo HU)'!I ~ R.'\lIlil\' I'!:ll'CIlUOS.
r,\\,ru'a tem cowll':, "; l';u·i\. ]1!',KiIl;';II'
oom c hll"aTn, "til ,'I)W·I!'·""lW!;J. cum 0, [l!'Otll\-

lJl ,tlltm

,,1QI~iIDd.tr,.,...

'.

"h

"'·,11

guinto :

_,

~

Contilllll1ç:l\1 11.\~' ,h,'",u'''';I'' U" ]JI'('PllS'\';u.>
do,., ]1<.1:1Ul"los, 11. 101.,10 Hl'l.~,
't-IT"
au\.ru·j..';"I'!O o Ç'W~\'I10,~ ('<H\ll~~:!rq' ~Ut1( F'.
EXI'~Dr["L '"
Durw\(\!J" ou OIlU I~ CO!ll]l:\ll!i'.t ]1"" IlJlt'
J\\s'vl.n, !~ CIHI,·.'-"", do UI"''' liuhn. !""'r('.,.
omclo du MIIIISW,'IO d\~ Mo.l'lnha., dn.t.ado ~Q
que, pl\l'tJUdO 1I3 Q1l.lit.&( t·cUOl"J.J. vá cut.ron· 18 d03 oorroot6 m6L, trH,IUiuuU,Indo u!IIa OOptllo

da.C;~mam

()I'!-("'I

. .

SES1l10 F.M
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oxad~, ,]" i,lanl-fl. til> batli!\. do Rin d" J:\I1/".lro, quo lhe sej,,"ID pl·~.~.I.nic:< ruolhorf':.l c>-darêCi·
de -av"rol" ,'''In Il "oJI(~II3ç.'i;;l <:"u-,l.;"l1<3 do Inenw..~.
ornein ,I" ,<'::<)\1a.,10 ,\.., :! dujunlil) ultuno.- ,\
::;,.h rIa!! wlnlJli!'!0r.~, I~ .1" julho do 1S9~,
Quem (m. a r""ll1i~i,:ao, tlol'"lvnuuo (l"!,,,\~
Jor... Nci.,a,- JO<J'flli", S",-",r.,jO.- At",,;idll
!iJX'rd'.ria dO:>l'I'õ1.t!u.
Brlrl'IJII).
0;';11.. ':!" ':.;G~STAlUO lá 6 v.io a itIlllnmÍJ"
A cornllns.'~io de tlllall'2~" 1"\.:1. de a.coordo
pat',1: ,'alo"'l' IH'!. m'de.m ,Io~ tF"lMlhre. - ~
t"I'lIl o p!lreC6r /il'pl"'l'l"
scgllint.;,~
f;uln. d" mmmi~2D Ur.lul\Ln de 1&'93.Mm,,~l ViGlo,·j" ... _Jt>l1o llol·!)"ll,o.- &dri~

a

'1"'""

Al ..o.J.- D",lIir19"'~ Vi<;,·,,/,·._A7>larQ

'-lIl,'"'''' _

Co·

f)"ld" .. /'" Mori,",,,.

N 121 -1,s1).1

N. 123-1811

A Q)lllmL~,'O de m:winhn. '" j!U(l!T8. do ~, ..
nado OX~\I\illo\l :'vA',nla.lIl"nl,I'
propos,,'ão
IJ. 24. ,1 •.\ ![I.!);1. da t'~I!Illll':t d""Deput.1d"J, ti_
]:;l.lulo ll< r,)rC~~~ d.J (en-,. p:tl'~ ".lllno ri" i1'i{l~ e
Ó lI<, !,;'1",·,'r '!llj. ~"I:~ .\"(',-ih, ,·xespt.u.,u,lo o
nrt. ,.;" ,,,1,1,1,,,,_ 'iU'" '"""., 1~",,!., 11,· IIHI"',':\

,1

A commj,<>fw Ih' ob,';ls publil'lIlI tlX3minOu
11.8 illfllr!Jl.";"'·'~ ~!'mf·ui,!"s p.,)" g'F<''-OO 00111'1'
o Iw]utl'iml'"nlo em qUI', ;L {)'!nj.l!lU\IIIJ. l!\da,,·

Irüd 1\ d" e""Sl1'Ucçõe>l IIydr"1l1a;.IS I'"de
~rl(:,lo 11" Ilir"II<o" 01" ,''''II~IIIJlO p;~I~.1 o mllt ..,rial q"" tiver ,I., ill'\},[·L... !)a.r..1 ,• .,,\\~~rU'I<;,·\!)
no:! b:lt'Il!!IJ"" [h· "11,:' ril!!'i I·"~.I~I!' ":,II!.' ,I ~iar o. tio mn;t\ CIl(I''' 1';~UIlf\ o;. I."l.",-,~. dn~ 1'.1.w<.
ln~UI~,,,' ""'''''.~ lJ:.\,~\h,,,'~ ,1o-~,tI\1a'I",i. flU"I' U:l
K~ld libra. tell,lo ~id" C<lIl"l'l,!I<I:~ "UI abril
paz, qll~r lIa.gllel·'·'I, a ."IlI·Vlt;>Joil rI'll~,,·.td"l· /l .. h"'" ao Or. b:duardo ~I"r."·i, Ibi I.nln~rc·
c:Jil&"·ml.
rirl", nUl 10 O" noven1bl'(\ de :~:-!fl ;. ,'<",·i/I.!
S\l.!~ da~ "lllIlmi~,t.Õt'./!j,:>O ele julho !IH If!<J3
.",-"""",,,,, til' 7'''''1>11''''' ~~ .-l· F:"lr"jlril~,< 11 .. li,','·
__ J,~,,) N .... ~I·.- /l1",.'i'/<I 8"""~lo,- J~g:;1I. !II_ >i~, !~'p"1" ,~~ a. 28 11,) m"-,,mo m"~" o"!npEl-·

tlhh 1'"t.i"I,-,Uill i'~.1\ qu .• ! IM II')J" !WlIl lP.IIl (~

n;"r.

pl,IflOl>

I'P!)j·,nad(\~.

o sJ.o pa."'-":"l"l

qua~! 6~',.

A-l)UOOI

N.'22-IOO3

A COlllllli,,,,.i,, \li,-" ,nlllpl't'hl'n,Jt\ rl'lI' ml~l.e·

ri:,.."

cllll)1ni~",\o ,1" Ifl'!I·inh.'\ (I gUfll'l'::o, ti" ~:'"
tl(Mlo u,,~min ,U 1. \l"O~'H.i<.;;'" u. :!.~. 11' I h\J:\,
da C.1m;I!.,. do~ !; ',:_ D"I'I1!atlo~, MIlvl"l"aurlu II
P"'!Il\" l'X"I'UUVO I\. e 'IW'llhll' , , ) l
Jo;Ulni'

11.

~d,tlll 1l,'<"~SS::I!',(o~

'1lI1"'''1a.,' 1',\(\\
conrlus,''',

<'''11:\1; ~"IJl<'lltr. Lio'rO:~ da
r~('('. \),~!,!\~'"

1<~j"

\L~""·~~"rio.;

,,,,,,VIII'

o

JJH11J.8,..

,,1;.::\11>8 ía.v())·1)o.1

IXlr,I auXlliar;t DM·t';.(;\<;.J.o

PoU~,(, }l"is. qll~ acln:ohnonte não 11;) quo
QcL'n'i::lIl1L da l(c,,'lm, l'iuv .• du I' 1<'111',1111' :!!J' ,h'r'·':'lr.
Dorario :),1. 1l1":Il1L'!.'., er·I,'uL.' '),1 ":~I't,rCL ,11' ~h
C:;.h das l':I)mUl!.~:>Ve:!. 19 ri!': jll\110 do 15\i3.rin!"" Anlo1Jlo jn"" ,L, l{c,.;in. " IDVlltul'j() 1-'. li. Ollolj;.-.]_ L. l!.C ;)1>1.<:" (;;)(:1/11>.-8,'''.
d!,i~;':.J,} I'.·r" :rlll,,<l d.. :~u)J)lI"';\(I!1), O fm.,do

capItã" ,I<.: n·.l:'ntn. .Jo;VI I:.'.)""" d,> :;"<1/,', I."!!·"~I'·".
JõLCqU\:~. urna. '('I. ha.:'i1il;\I!:I. 11" mrnHI. ,}" 11'].
,inlleXH ijll'Ul"C-;";';u VtllO "1'.'11,"," 1·"lIIlC·
rimcnto,J~ inlf'l"t'ss .• d:c, ""'11l ,11lt.'O oI"",""""t(J
qUIl prove Q ;'US"'Il"l<~ ~)u IlIlt'l!.lo 1",nll',ÍL'I~

djl,(!CI.o~ do rbad" ClI!'ILiJl d .. n'u;:ah Souw.

Jal'f'jUc.s. o"m

lJ.

,",fU.ltio

.I"-rtu~;,

.!upplio.'.'lIJ!"

N. 1'Z4 _

18~U

11. comDli.<;)I~i." d(l m;j,riuba. 1\ ~:IH'rl"r\. oIl\.mi.
1l1\1J(\o I!cLi,!all!"'t1~ :\ ré de ullki" 1'[11 qUI) se

11;"0 perr,:h,' "ulro HIOl1l.{1-jllO J~U'., mt'<Ji'lnt.e. fundou o ruaju;' ~-'-õl.l\tIB(\o .' l\,riwrnado do

um /'.~t!l,I" ""'lIpiolO, 1O)(!.t-.l'II,<I··">(' ;>. oo'''\Ili~ tlXerntD An!.J."Üv O,.ldino Tl'l\ViL~~ AlvC9, e
:são cum Jl":~,'_\ ,u'urcn 01.1 Jll",t,',rJ';'w. 1<",1", li '111" ,.c I'efl'l""" P""l~'li1,riu 11. n.;'''' 189~"llI.
-pol!!, eIo',lljl;\:> '~"'l'U\'~ I' IU"·'·i.'hl""i" ~11I:'I" Cam:'u'a, tios lkpUl",h,.~, loWOII \-IUl tnd,( a. con·
OOI)\'euiIlIW!:l da ('ílnl'I"lm·.:iO Ill'I,,:i."I"·II!""
autorjs;I~"-'o) p ·,i"I\I. 1l1W. ;\]1,' ,c p Ir CII'''Utn~L\1l
elilS (l!ver3.1.';, .. 'liUI'llW '\l"'~ 1"11;;'" I"Jr"ldo tio
tempo \' .. l,',·., IV'I,luzlr ~I:U,: ,'ff'Il<~" r"I:\('.on·
kt;l'r,~. na h)'!, ,1.',,"" de haveI' bt'nl"iru, I\\r

I~ 1'''''laul;I~:1JJ ilo ~l1pplk,nu. pal"Uo
I)Ul',~' <.:ou.",j'·r(!atlUl~ n,r.w'Ill\. ""Do.~I,(b p:)r

i:\irl,>.r.":ao,
d~l"'t.,

d. \pi

1111 ),1.1<, alll'i\ d('\1'9!, ,..... 1:1; do rorL. 4"
lIG A, (I., 30 ,}!lj.lll"iro lI .. IB~JO, in·

1"1,

l"'ir,LIllI'!ltl' mjlL'Il:I, 1''''' ~M att"lltaWria. aoo

I1tH:O "n Im,) '"
b -111'/1")')'; ,lo .:"Il~ 11,,·.'tt,~~ .ulquil',do><; I'''n:jwlnt<. náll rOl
moul.>",jllO or.• )"t •• 1:11Il1!ll()~ i,,'i .• ~'q'pIíC'llt.e. :lll'p."X,iuIlM!O d" AAw!n, OOUIr> onl.w ,16wnn\·
No.-It.l'; e"'I'li: I~~, ]lOl~,:1. oj;uml~"au IJlllUa uava Q len u. 61ij. de 18 de lll:(ll<lto de 1!r.2,
c..~.;a.'\O~ 'I~\lr,

pe10ru,ha.JUIlUt"1\'J deba.I.Q ~()bl'O o i:Wurupto,at6 pilm o caso dG passul'

a,;gt~O

A armfl.

28

.lNl'i'')'l'.:S DO SIHIAOO

qw:: pertencIa e 5cr depois agsim ruror· que gnwrlf'll malas causou :).0 goVetllO pangua.yo,
Ill:ldo.
A c mmissilo 1--e<-,o\\ll~Nl, c f,lJIi'L /,(.L' opporP"'l'tanl.o, julgando d.. .ill.~t;~ [,,,,pll.l"lI.çrUJ 1)
pedilla !lI) Ruppllc ... nl.., & '\0 parw::r Qllll b'6j~ tun,d1\olfl Jlam cnallt>Cer l.ae8 R('~~lço.<l., mns,
[l-ooelta a I'&r'witl::.. pl'n!I<')~'C:'-'I), com a !jllal ~e ch3ma..la jJ. (aliar .obl'O o. JCSalid.1de d!l. pt'otcnç:i.o. mauir('st.tl.'~'J contra, pOl' t' ... n,~lderar
conf'orulfL 11. IlK'$lli<l C'ummis:<U.o.
O S~'mulo l~'sol'r'CJ'a como elil.onJcr melhor riu C')II.QI"I!1p.ur,';L!j ~1\Ulm;'IIlp.nW :;l'a1/O>·o.... n.o

j\

tht:':;<IUl'O Pul,lIco

em sna :>àool]"l'i",.

$llla 110.1 C()lumiS>iJ<:s, 15 de Julbo de 1800.
_Almqid.D. B{J,>'r~IQ. R.)~" JII"io,',

JCo.T'lUlJl\

M,,,wcf

A"uO-Il

S"t'",~ .. I~.

;;e né

I);l..<,;a,l'('

l:'lll,]cn!.('~

tuir;ull

ti

p:",.(,('... II'.\Il:.\ ;\

'-'léS

\'~\.,'\b"l~-'\l'·

fl1Cio ~oltlo (, l'''/l''tt,O !lO. de~,

nau tlnlllDel'::u!rh

Ila~

lei~

rl[lé psta.

nI\);"nl)('II~ a\!5 boD1I scrvi,,"'~

i patl'i:l., tmulf>, 1)1)1'1\111, IIOpita,l",
A. CQlDmi",~;í.o OG (lll3.n(tl.S n1'ltla Wlfl que op- no ClLlupl'jmento dfl um deycr, D,' ~!n~ :õclltipor ao P;I.I'<JL"W ilUPI'lI..
ID(,ntos gl:ln,ll'OS(IS, app-ella a oonllni~sào do
saia dM eommi",,"""'>. '20 doilllbo tio I~03, s.',U I'WIX,,"r- lla-~... ~ o lIo!\}V1},ll\.,\,',(I }l<lotriDti:'fl\O do
V/o'f"'·""I. _

pre~u"I,~

0<1'1/1/"/1"/"- SlInnrlo, Que I't,';olvol':i, COlllO julgai' :).(',(ll'tudo,

8aJdtuLh" M",·i"/iIJ. • 1,,,ID B"'/}ilJ.hO.- DoSala tI:w (!tlll1\\lis..'IÓM, 15 Mjulho do 1893.
I>lírn~s Victnlt:._Hnd,'igw;' ,ur.:s.
_ foI!" Nc'-oo., _ Joo.q"i!J~ '<;fI!'o1I~nlo, - A!_
ItlCi!l"

N. 125-\mJJ

A

cornmi~'i.o

de ma.rinha.

(j

B"")'<1I0, _ R"""

J"",'u~.

A '~'!HHoi ...'J.ão) do tinaUÇM C<1nCOI'(]1L OOIll
p!l.WX:I.' l\ltl.lI""',

guenn uO Se-

o

Sala tia!; cOIDmi>NI';rt-;, 20 d", jlllt\o Ilc IIW:-I._

no.do 111:lLlnnmll aLI,lIut'lmN1U> :~ pr0p"siç.w !["""d Vid(lI'inQ,_ Dum;»'I .....' Vi·;("~lr._ lW-

n. 21 ,tle t~\)3, da. Ca.mill'(\ dos SI'S. Ilcput.JlIlJ:-I, """JUC$ Altle:r, _
rnrtm];l,fltlo l'Ovelt~~l' /l. D, rhWU'ldill~ .\tltia, Mm·,-,,/jo.

A,

ril,'(d~,ml;,

-

8"Uknha

T~OI'['eil'1l. ('~Ivltlca"ti li ~I\UU 1H11["~

a Jlf'w.iío de
moio .'\(lldo em "njo g01() .w. j\<'ltav'l ~ .." mãe
!I. tinall!), D, Virglllia. l''':Ui!.lltl""" Ftll'l'eim.
viuv:~ uo fl\a.jol' l'etIro AJfoJ)>;o l<'m'lllira..

ORDE!M DO DIA

Cont.inua. elll2" d\iel\~~:10, COTIL as cmenua4
Do~ PIl!)()\'; '1110 instruem :). }leUç,ií.:.) vllrr·
u/fm""idILH e o Do\'rl pun'~I' da. comlrus-:'io de
flc:n.-se;
olJl'a~ public:J,!l, a pl'Op,,~i(;ão Ih C"ma!'3. tioa
QU'l, \lOI' W.ulo df'o 12 ue ~hril dr\ 1876 a lI,:llutatt,'l', n, 101 do Itl\~Z, Iluwris.a.ndo o go.
mlppllCUIlt.e prr<:(,I~l ,~"w\ll'.ia de 30$ m'JIl' vl'I'no a COlltl'ad.;w com F, nun~kl~r, ou (;(Im
!m~ Ms,I., o lIh\. :.!'i) dI' rrovem)J['ô dfl 1375, a. t"mpanllia. 11m' cllu urgltnis!l.da, a j~IIC6..,,<ão
data df> Jid!o~"ill1euto d" ~ua mfa.e, qWUltm ml~ dll tlm:. linha, ferrM q!l~. p:u'~il)do dl\ Ca·
l'ooponr!(Inú: a" maio s<llolo d" lm"-u. d;) c.\- pital PllIluml, Va cntr"nc<I.L"~ mn r:nt/'{l--ltios
piLiIo de ';"U liuarJo r:"'.l Pedro Ir./r"oso Fel'_ com :1 J~~ll'êl.dll. dl\ ""no CtHJl[":;~1 do nl'~il e
r!lu'a, rn'Jl'to no cornb:lt,... u:l'Ial do RI.'I.<1i,l\elo, }lUIlSo.'\udo por Pll~l'opollg,

,~ Iwrtlo d.1 c.'.nltllt1('il'll P(j"''''h!JII'I, l1r\.l:1 agml,.:;
tio Rio Pill'il.lla;
,
Qua,_ ~nLre Il. [wlls,io, que t.1.mooll1 ~llil:aV'l
ZJ\la ~iw D. Vil'Jiill3.., n:Hi:~ <}{J!I:'H.:.dm pa.r· j;;,
por na<l t,(Il",I.'J.I'f!:6, I\ll.vj,to ll. r"vel~>iW \)lj"j';" 71.
JIlha. dfl !L{'c'H'do ('com a J,~i vigcnto;
Que a brilhante li! rlll olHei" ,lo ",,<pitoLO
perlré Affonso, jl'lD 0111. supplicallk, ''ou·
&tILU~
Otn !'!lrl()~ltor,ó .!n $ilry)<;,,~ r,'levant.0..l de p:u; e gU61'rU., (}('llila 11 COlll ''<lU!
cor:u O~ revúlt,:.::<.o>: tio AI;\go:;.'\\, ferido nn
c\II...u6 de M;u;eió <ltn 21 ',)a ou~uLro de
J844, a lJut,alha d('. 2. (lo favlm'im dI)
IS52, ()(l!Llr~ ;\.$ COI'f;'l.'\\ UU did~lllol' Rm,,'M,
na. Repu"II\~ AI'g"n~ina.. n.u:.:\o coml~1.t-o ou

bnlAlha. n"-vill du ,(jad.lu"l" Cllllt.~~ li tNlnlMlra.
<In tyr;Hl!to L.. p;,..!, MIlIb..'1\.(: em que Iof 1IlOj'!i,
no,;eu P'-"W do hon,..., Ile(tmdmldo a. 1.I.\ndeil'lI.
bpzilflll"-L: lJcl'Üi~m,) 1]110 fi. ;cJ~J.tid~,o 1lw.:(Otl3.!
C~)lls:'l;'::'I'O\l. na~ \I!\:;iHn..~ ti.!. Ilbtoril1. tla su:\ lUal'l
nha "o guerra) \~~,'r,".mllo scn 1101110 "m um
dos D(l.vioo, LÜlubardeLCa _l'ed,'() Alro".'o -

o !ilI1". C.briHti:luo OU,oui-Sr,
wlldo eu rom IlIl7,/1,r Il.SSi:,:na.do
vencido" jlJ.l'I"'tlI' da colllrni~ do qUIl sou
membl'l>, n.1'~[)~ito do proje.:,t(> om t1i!ICus.-.ão,
juleu'Hw IUI ()1Jl'i:,r:.('i.o de mOI.lYi<)' a di VI:I'gf'.llci:L, MM sinl.O um flmh;L!'"Çú, P,'~'O venia.
:lN: !Opus c:ollcgils dn ",mmis..~,'i.:l p;'r.L. obwr·
ptMid"nu~,

var

']\l\l U'1 ,'f<lP1.l'O que o p..'l.L""",,'r ú!tarllCll

a.o ::>nl):1110 p:ll'i\ cnce!n.r o d"h"t", julgo vur
'tul" JIU'UIla. que drwe ~ill' ~U[lpriúa previa·
nwnte,
A lUateria C dI! ;;mmle jmJ~,M.-1.ncm, Toca
Ile j'le11l1 ,u!l'llH int(),">&S<'S dI!. I'"",;;", f<:ll't'(:a e
da ':1'<1,1\010 1lli\$Sa dll oommUUICiL~'~~ 8 ü',\nR-~ões o(\~m

a c.>.pital !loJ.o\-JJ "., lIma
rflgiã.o do int,crim',

Vl\.~ta

QIIHtuJfJ em 18!M :1. c.'\m~,'a, 1I0~ tl:1I11ctku o

»t:u P"Ojl'd,O, que O~
"n,,~ilH\oI(ll\ ~I\xilifl.\'

....

illte,'(~ss;~lo4
Es~l'(l,d~

diziam

de Ferro Gcn-

ll,;\(,_ .~uvprit' ~lla ilL$ullldencia, ccrrl'lgir seUl!
deleltoo, regWarlSar o:; ~l."iW5porlal, o -Senadó
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enwnden, a. meu w'r Il11Jilo hem. que nfi.o
devhl dn!i])",':!!" ,:c,bl'& !al :I,>'!j1)tnjlto, sem ouvi!'
08 t'f'A"pon~a'''',t!is J"'1' ;l'luclk ~'rviÇ(!,
HOl"a~ )I,i",'nla\~"'~ ah, ,,·Li.o. Mas o i~li'(I'
00\' Ih <'~IlIll!\i§;i'l, 1"~lo :;11\0')" 1~Cl'\I\jS!HO CIJIIl
qu.· ,;.,1.:'1 ' .... J'fP,I", il~(" oIT'·' .....e ,u} &'WtCju.
tinIU Ul"~!l1O em uxtl'"do.:, mellU,' ll"t,,,j,l
d,',,,,:", i"rOl"llJ;:ui~~~·
O Sr•. BltA2. c,\I( . . ~:IIW-N'Ol. ui~,ç,,~.,......J w d,,·
r,l"; nii.o era pm;'<'l'd Hxtl'!\(,:l,ar to.l<lS a,(I\lcl!.L'
info"lllw;'-""'·.
fi SI!., C. ()'i'J(>~I-O m"u cvIlq:a. ol<S<.'I·va
qU<' "di,;(:\i"ú" to~naril. d1U~!..",
~ iMilr·

{=. .

UU",,""!;.
1\;10 o ulIvítlQ;

111"'1 lIW~tl':t"("

d8ijui

o S;{. C, O·jT(J:iI-Sã.o, portanto, duss Oflini;j('S ':ê pt'(lf;s.';onnf'~, Que )'o?("()Il]'eço autor!·

"uJr,", ;unlllllt !1.. ~poLls;lVl'is I~:'I,) ,sel·viç.o. E! <]"0
eom ~" WPhln08. dado" r~pi:o. liOI!I'" a lUi';llnli~
qU<,>;(,io, c\t(.'g-.~m a <.~;lIdtls;)e." 0pl'0.;t;I';. fhhi
,"em qtl0 lif"'> a. e);1J-~ ,hlUS d'jCt1IlL~ll~()$ ltm,~
ulIlilo grande i[l'Pfll'\..:ltI.:t:L;" ~(lU (~~~\ldo pr{\·
vio, " ""'lllpa.I~ ..;,i" d"s l';~ contL'O\'(':'~lJ",~

(kv" *t· woilD ul,j atoUoo ,)S membl'r-t da.ea"""
qlin qUilJ!l"'lil 1{l1ll"\' parw uo ddlllt(; ~ ia.m-

bplll J.':\1',< as qllu n'''' 'llli?.... "llIn p",-Iir:!. }lrtla,-ra. "f1'1\ de ~'pl'u:t"" ,1(0 ate,
Pa!"t'cia, ptJI3, mu.ig convpnientoqlle ~,,;up
pl'l"-';,", {l. Ja\~lma, publiC<\ilt!(J I!f! Di",'/o Ulfic!u:
(~

d')lIS

rlocumelltQ~

e diSU'-ibulIldo-os em

a.vulro IW, I~''''-l..
N;io Ú Ile!ll:\i!l !JlIP' o pubHNI, que nos lMl
me pR!'eCe r{'~ulll!rI{',l{bL' o e"nt!l(\ lll'!!"jo.
uc jnlga\', (,"ilh .. lilUlI.'~1lI tOilUl'.I',rnlÔlDI.o de:!'
Entl'e b.'~l-~ illrlll'UHI.,:iÍl\s utlllo\l!: P.'I,''C()01.'I'" SL'>\ '!.Il,'\HDi'UWS.
AC"!·\'''''''IlIJ",<:,.i ainda qllll o Club d'l F.ngr..
d~ rUll,·çill!la .. io~ )1111')":0:1, 1"""VV[)~~'i'"tis filnbo,; 1'",1" ~(':'V H:n ", ;:l,I\\OOS pl'OIiS.'[(lh""~ aut". IlhlU'ia" :l""'.'<'ia},{> t(Jml=t~. U(j rrolb'-lI111"'-'><.
rl'"'!!"S, q!ln clH,;.:;tl"iUli ~~br(l a meslIla ro:l.!"· 'IUC L".'i~(,ma ,,~tUll,lr ,',)!)! !t.'u\';.~vl'l :tI'.I" ,1~'
1'i:\, (' ,'t)!Il ,," m(~!ll()~ dAuO/o',!\ ()01l"lu.1C,r,;S ,!ia· ~U'lJp!Q~ de sua cümpf'tJ·.ueia, "CClll);"'s,~ JCoia
Q.

pouco u que. \'l'j0 U(l BSIJ,:cial IU.:o!.6 ca:\O. qUI::

ClllCS1•.'L0. Til.mbem e. IIlanií...>Ll.mrutt: COllve·
me.:,I',dn!i!Il!..e°IllkJOt.;,3,
1l,OII'" qUê p;:'>!s;]. "U" ol"t<,,., peh pololiCilÇ"tlO.
O ~lh'(e ,I~ IT~r;,li~,lÇ;"if1 (l,,~ (',<t,l~ubs de f~"ro mi.i~ "I;.:-nm: da,dUJ IU:'iI. ~.!lJ 0'l.lIdo,
Sr, (\llgi'[]hf'i,." !;I'.wk(ttU ufl S;'t.sc·1D dnv;,l;l.
j·\w e:,t,e motl\'D, I",is, me p«rc-'c'\!llC ruJ.da.
Donlmn'i! muito f1L"L'[I";pnll', ;j~"Jll$!!tl!a. !\O ~k· :o.e pt".nlc 1\<1';<'1111<1-"", <I. Ih~c\l*~W, llel" tempo.
llado li. outlll'g':l. ,l.1.• "QI){;"",:,i'),jtlJe:a o pro,Ít't:t" que uno !'f,!,:\. graDd". IlPC~~",'LO p'\l"tL ~o.(isl!J.
oorn orgllili:;;)oJo [l:J.1"1\ r,;nli-:aj' o~ hOlLclicil'lS ~.er (1 lH!t·t'.!'sioJaüe Que 1L.."<'lgnalei.
qUI' promdíe.
() 'sf'Fl'l.,dO ,·c Qno 11,<" tenho outro mov\il
l-:ntfll(.allt" o dired.<'l' da &~tl'nda. de F"rro sHuio I) de.!;('jó ali ll"'I\'!;' r ti ,lo quo ó &'uado
CClIllr,,1 dá. um:!. OIi!!Ji:lO Int.ajrnm~~~ ,:nn· C\('.. rl<' lo," oull'O d~",-,J') e que :;a.n~ rl,-s!a. '~I."'"
traria, julga o pt'ojecU) 11;:[0 d, ilIutil,m:o., PI:t>· umJ ,Idtl;el"a~~"i" dJ~1J3 dt) Congre.sso Braz)·

niclOOO.

I<!.iro,

Ct,-io t",r :u:..,im ju~~,lfJcadCl o 1'~u<!.rimcDto
R;ittn. • ~c;mllda ,opim"o :luqnirl' rnnis i!llpt:'Il'{;I.'IIClô\ POll)\I~ ~ ;ttlopl.a.lla pdO! Pl){!ar }:t:i")- ,In l,JmlU"oÚJ que mali,l,u'Ci â LUes:l. (l.i;,)
A lUat'!'i:1 IU3Ilili'!<Ll!Dl<niê nii(l ,; UI'gêolJl i
cuLil'o.pdo govel'nu,!\t;gUI'lI!n l'Oll$tl (lo oUkio

do

J.[u,ll~Lro i'tl.<pec~i\'o.

f: tlm proj',clo qlte \'IV ... b,~

m;].i~

d(l um nnni!.

IM";: ou tres din..~ di") rleUlOI~l. n'I.<I:l. pr<!j'iihl":l.riio
OSI:. BRAZ C,\o.:/\'RI!;u-Perd,)f)-me; o m'· o aw Q a.!';~nl[}[lW iúle e.<!llt-Ul'l'flf J!aJa boa.
111.-:11'0 dá &\U~ "P1l1l".) individual e 11M (I. do elucit1;,.;ãO da 1Illltôna.
chefe !lo P()(kr HX'~UlivQ;n;lO !:dh em nome
Vem " m",'I.,'\ é lido. apohdo o pos\(o om dis·
d()~!.(l. (a1!a em ~"IL OUII1I' individu:d.
O Su, C. C\1-h,l'I!-PÚ Ir se,'; mas creio ljur.
o sellllilo IM'diu " opinHUJ do 1',lder ElIecu~,vO,
il. do gtlvernll'" 'lU .. o oJlicio (~,m('v1. pelns pa.
JavI':l.8: "-em nome. do Pr".",lnllle 111'1. Repu-

blioo.,

C'Ii<,'\iÍ.o

o

&~lIi.ut.e

RNlu"ir.HlliQ ~cj(\ adia.da a (J::)CI!~. 11.16
051;1., EIto\lI C_~\;l\f;mo-r8to é uma formuln; quI' ~ejam ImprCAAOS no jurnal da (';,,.;,, e digV. Ex, Sll.OO,
.
tl'ilm'dcs pm avulliO 110 ~n:ldo ,,~ ,1011'S !Ia'
O SIt. C, 017oNl-Niio 8 '1u,~~t.'i,o ,to fOI .... l'CCl'!'C8 do d,ere da. 1h::.'"Ii~1o d:l.'! t'>\t'wl;l."1
lunlai â quf',~lio da illte!lig('ucia d,u! 111110 I]Uf'. de fll"1'O e do dil'et:!o.ll' drl. Eslr.'\llo. du Fen'o
(;{:ntl'(~l.
pêlliu o S.Vl:u!O. O ~ .. llado I"i" pediu a op'niâo b)U'VH!.m,1 ,lo mlllislru; JlrIliu a opim:w
Slll;l, da;; m·~, 20 di:. julbo tis lsro. do «"venlO, c 'I":ln,lo om roilli4ro re><poooJe C. 8, ()/lo"i.
om OOlne do PI't':'tI,I"nte ,Ia. Rl:!luh~ica. é tle.
crel' Que di a "pilli"o do jl;OVtlI'IJO e n50 a
00 §I-_ Cfh'~;";: C. .. rnei,·o - Sr, pJ"C>1S1UI.:
sillen\e, o meu n.jlore amigo. ~n~d0t' 100\'
O SII, A"JS1Weli LolllJ-1\'..o ~e r:!mfll CJJn· i\iin:lll Úr.I'iU'S, Irrw\l)U uma. cc!l~ur" Ó. com·
cesaõee dr:slA~ .Irem C{1ncu r{'enruG,
misstlo da que g, Ex, fijz {lIll't.e,.,

30

o

uQuvc oon-I

o

SR. CIIRlSl'JA.'10 l}rTONl- 1\',1,)
do Mhüaterio ,bs RalaçiieS Exl.eriOI'$5 pa.1'8o
BIIM'I, nem r'li alinha il\("I'\;1.0.
e;tl'j"j'.'jO dto !WJ.I ;
2" dl~'II""'I'} da. propo;:i';ii" do. CaHli\l~\d09
O SR. JlLL.\1. CARN~IRO .. , pelo llIconisn1o
com quo jusl\Jicou ~ apl'('~ontaçii.o do !l.llb>.li-I !)r,!>uf.Ul,)!', n. 73. ,1(1 1.'~~2. Mllwo'i "Illi,,"'<:w IlIe·
tQ~lvo.

;::.'1 do

A COIDllli ....,,-u) (';I;t!lIinllu os

ohrlll'aç(l,·,~

a.o port,,,!or u su:\ 1"cJ.!I\I,."1'iio.
I 1101'i1 1', 't5 minuV.~

I,da.[.ovauta."'/le
11 ~~lio ft.
\:'1rd8.

d,I(;l\ml'_nt<~ qu,'

fOI".un fúrlH"i'hlns pdo gov,'rnQ...

o SR. Cmll.'TIIlt>O 0Tr0i'ó1 - Não duvido,
liam duvidei ,llsW.
O SR.

BII.M. CAlU.;mto ... n Il!-:"uar,hv;<

para, na \lh;u""'-",, pr"llu"ci,'I"o;(l e ;,1<', lu/'
ao Sr-IJa.do EI'''-~ dtWIlII)(lU(.os. ['ua qlUJ. I'Im·
P'l!lutl'l)(to do (l.SiUlllpLo, pud"''i(, ["lllil.\' umt\

d",li\wr'I.!;,io

([li"

jOloa.Wl

111,(\,

;u.'ill'liI.tla.

Prr.i,fe"úa .I" SI'. P,.."/,·,,Ie de M()!'a~$

{"wlll V. EI. Ik'lP ('!'rlil !I(' que!l cilUllllim:,o
tem 05 mc~lUos '''''TUPllloo U 0:1 \W'<IIlf)"

(o;G.; -pre,;,t C I' I ~l

,1,,-

S<ÜOS de quo o N'n:uio wm'" (), dl'llb,w:l.<,·_l"
mai$ conVllnil;\1\le ,w~ in(,',I"~"~''S do ~;",t;"l".
O Su, CIIKI1,,.,.loU\'O lJ1"rQSl - 1."1):';" ,lI) minI

'~",\(~l';,"\

r:~,.,,'\

.j,

O SR.. Bn ... z (· ... nNF.1R{'-A I'tlflillriado. OOrtlnão leI)) II11.el~""I'l. ,1",·!.'\I"O á. r.a:t:l.. que
seja. (lU u.iQ con<:cllnh.
V",·t.m/i"l.
O nnbro "'.'1);<oj'\I" o SI'. Otwm. é "O!J<':I'CllW
lllill ..io

,I. ••"h

PHO-_

Huv B.H"'''''_

-,.",,·<1.,) d, ."-,,,'~" ""~"'" ~" 1;<1,.\ ".,

~~

I
1D1Iio,ri,~.ia 1.,)(n~lIi.q".~o !.1wbo·IU o ê, ,11~',rq lUlI
sustu.lla. II plU'ller,r l\u~ deu o: aW1D I~L",,\do,
ó!'ll"rra

j-,

. ,'.', ",,-.<..',·,,·.oI,.nl'_

duvi,lllrdl~f.o.

D"

_ ).'(''''.•

-,·:l,""·,. .-,_';;i~,"l.,~,~; ~ "i,/,:;';,:

()\\!)

m(lvl)

a.

~,la prClk'JlI;;"I.O: Il

o

~.

':~~':;,~~,;::~::-'-:,:~<,~'~:'i:'~~\~!~

.'

Aó meiú·,Jia. collll',ll"""'!lI 32 S,·a. s"IUl.dol\'IS,
!i-1.her; Prudente rk. MOI~'-"';. J(J,'i" I'rulro
Anl"UJO R.V-<ll", TIi'>JlLrIZ Cruz -"uU/A Co 'Ih'

Il.

0001 1';':'.'11;'" Ilw(hJl.c<,<,·,,,-,s,l!l~h[j,_,,,,,,,,!,-,,1lo '1111'.,

enl.l~ut6.aLtel~~~ a LlUI'-.~ '~'-L~~·,'l'I(''; ",pj',,~,,!)ta!!.:,:'" ;:0 1~l-l'\:ÇOI do v'1.f'ÇlD! .1.1 l!:I!Lr..da de

.Joa.q\1!11l S'\l'lIWUto. Mrllloal 'Bamt. ... crtl~:
Ca.tUIUI: •. J;,;i.o conkiro, J().~o Hnl'u.ll'!lo,Oli.
Vo~r1l. Ua]".iio, A1U:'\'O Canlcai\li. Al'I'E'i,11l
.\IIl..S,1'Ulllto, CQrno ,I. commi~.,o só !.em cm f\arrd.o, Jo:io NBil'H, I"h'mino da Sill-ul:·.l,
visla qlle o Rell:ulO tenha o n"üor con\wri MChl'L'I: de Gllsm."I>, Ro~il Junhll'. Ct~'IIIQ ~_
IlltlllW f\:1. q'U'!lt,;OJ, lA'\l':J. que lôm~ a. .t'·l,!)~m· C\l.mpr,~, Ruy &rbv.'.:l, Ma.nool VW.ttll'ÍOO, 1)0,
ção conv,"1!1",nle, náo tC~lllo ,II1Vll1.}. eIll 011\1' o mltlg,~, Vicent.e. Arb·tid,'" 1...01:0, !'alu:Ulba Ma·
num voto :w ~qucl'illwnto .-1(, adl:lm,:mw 1'1111111, .!,otlQuim FelUdo, l;. Olt~\ni, RoJ"!gua;;
Fel.oJCullll.ll.

!lIJre.~'~nl;L(lo

por S. El!:.
Alvl\'I, Jn.I(lllitn !lu !'Ulll~I, SI!VO Ç.'I.11tdO, Ph.O 511.. CtITtI~r!ANO O'rroN!- Pro!dl!.o; não J'&lIllO~, U. du ADlan.l e Raulin.o Hom.
liva ir.tonç.io dfl <lI\r.~UI'<l.\'.
Abi';;-"" a. oo..,-"w,
VOL;\""l" á approvad<.l o L'~-qu ..!I'i,n..mlJJ.
E' lido., P').«a em di~e\l~";io. o não )l1J.vcndCl
Fica nd\;vlll.ll. disC\IRO d~ pl'Opooiç;'e.
"~,'laIlla<,:';',s. <1;\':-;11 I~I\' appI'OI'M;\ fi. "-C-tn eb
l't"'f,:\I(":>l' ctn 3' di>:-Gel..,;,i", o li s<~m dclli~te ~!(-,:!,;ilo :l.ul-Ol'ior,
_
•
approvlI.I!n ,I a,!op!.~<I" )~ll"l ~'W l'.,melti,jo li. • r.(o~rk,rwrm ih:P01R rI,- ,al,ert.'1. 11. 1'<'_><:\(1 os
Galoa.ra do.; r""\ll1t.\.!,,~, 111'\" lJ.ntu.~ ;i com. ~I"'. l'r,w(""-''>ê\ M,l('had". GUlIha. JU/l"'1·. E!y1n1.<Hf'-'l de

rn(I:li~,;ii'l, o projr,:lo du S.·l1l1do o:

161 ,,'u ~h,.tln.~ .. JOi"~~Il~ 1':'l'l.'Mnl,u,'"" !.'Jão Our'

\le 18<J3, 1n3.rc.o1lldo [,~ ,';\~o~ ,) lll<J..lo da reVl~,]A) , h_dh,',.l.!I.pol •. H' '''' (;"'.lllel.l'O, _Am, 11CO Lobo,
do:J jll'f)L'i'$.-'/)S Ilndo;; ,Ie cl'ime:! milit31~~~,.
:~:~')I~t~, ~~.~·:,~ll).III~; 6:W::~~'!I ('Ul"r.,.s, G.ome.
FXgnlMM fl.!I ml\.terla~ da ordem <!D ,lia.. o i
.
I

I

I

SN;. !<CJl:ll.lnre~ 'Fie
D"'x,,,,m de ~mpM<''''(Jl·. cvm ,é<'~I'I;l Plullpa.·
quiw,,;e1Q a{'lre&ent.'\r roqn('rimeJltos,J11'OJIlCt.<:~ ',Ia. 0< 1>\':;:. 011 G. 'JU_Llrt, ;.l1\.I'-~ Itlb.'II'll, (';(IIDM'

8r. pl·":<idooto convida
de loi ou

Inúie.'l.<,;~,

. .

(1...

,~(ll'O,

I

Co-elbo ROIln;,:uts!!.

II10()dol~'~O

Souto.

VlrgülO Dam3-.<:lU, \1tlllLolro d,~ I)..'l.l'I'IJ". Q. {lo .
. Ni!l~ueln m;\l~ l'"duIIICl 1\ 11;1!;lvr~, OSI·. !,,~. n}'l1";', F.. \Valllkllkolk, AqUilino do AP"'.
sl::."n,t(\d~~i"gn:J. pu!"\ o. 01'11'''11 do dia. J;, HC;/~'" 1"<11, Pill!Hiiyo M:H'!I:u!o j' JUli" Frot..; e ""U\
81 "llml<!.
_
; CI'U,,' p;<rLldp1\.\\1l O~ SI". ()a;p:or DI'IU!lm,'II,I,
Z' disr.n"o;âo d~ PI'OjlOf\l.{1fl ua Ül.m:\I"~ ,\us OHII1108 Sull,~;. :-::11i1".~ Andl'.l,j(·, P",tQ\"'~ Ju·
Dtlputnolns,11, 13 \lo lao3, lixando W:l dUI!Jpw~-u; Ill\l'l' t; ful,rou'o B:wwUoo.
I'

I

SESSÃO E/J 21 DB JULHO DE

31

1893
N. 27 -

J303

o COng)· ...""~O Nacional ro--m[ve:

,\rt. 1.' Fiea o po.l(lI' f':I.'·clIUVO lI.ulorisatlo
:lo

omdoll:

luandl1r rciolo;·.g\·;~l· 111' po..'ito d" I!I\I \lo

I' l:!a~ da. lu·toada n;I(·lflunl. com I.hreito ty<
Asylo do InV;LIi,I.,s tI,1 I'lltria.. () m[·fj!!;] Tbeo-

Do S,.. ~p.l).lrlOI· E. "'!llHknRolk. dn\.ll\'o \h~
boje. da "'rtt.\"7:~ de ~"Ilk'\ Cl'IIZ, CQ\l\mnlli· th;mil'o (lam:!..

/III.OdIJ [jue Il~,Ve[}do ch"~"d() Imnt..... m a Capi1..al
n.r.:t. 2.· R.evOl,"a.m-::;c as dispo'5içiie.9 Em eon·
Fcclf,ra.!I' bDIllo do .,.."l!'.Jr '''põl(.J· .r\li Ild[c tl"l!.n.'· lr-d.rio.
flwido p,u":\ II.IJll<'l!'L 1",'1:111'1."'. n:~ qunb1:lJtll
Cam:l.r/l.
Dcput"tn.'. ';!() de julbo d<l [891.
de lwt".~o, >ffl,'IIrHI(r ,1('1l,·"ll<·.rule ,\1' e.::I·1.."\o~ Il,r- -J,.,_,~
[/','10;-,". prt'"idl'Dl.i:!._,tJlI,m.<I A.t'J·f·{(J,
m:di'.!:id ..s IlIilit:lr,'" " pol' ('~,,,. motivo 11"-0

ti,,,,

~c"~~~I~.~);::';~·i;,,;~~~',·~J,j:~~i:~I'"

t-\Illar

pal·te

I'<,i~ (in I'" w·,;utario da a~mlLra ,I.); l}t·
put.wk:-. Il.:f..ad .... di' 19 e!JO do eC!rl~'llt,· 1Il'·Z.

l'OlIwtk-llrlO l\8~''8"IlI!lI.'-!"S

RI>J·'f.· .• ,I... A,I/V."lfk

"J:>1!I~,'n'{;L!·IO.-A' 1Xllnmis.«i.o
g\H·r.~

de roa-

N.!!S- IH93

At·t. :!.' !C'·\'0:íllm·so llS

:lo
llll~,tr;tll<;:\ \In AIS,J:l:~[ ,.I<- nW·l"l~\. ti" a1Wrdo
C(lIU ;\ \,;,11('11 .• ~.\".t.\I;L'mrnt" C:1l vjfllll".
Art. 2 • ~l" (·on.,;,I'·l:uln' I", d,e....".. de oon·
trMnes!.rf", o." I1lall,}il.dOl'·~ d:1 mn~lll!l. ml'..ll-

-p:...m c,,; ,·ff,·it.o·, dM!."\
3 ,.

e

annnal dI, r':O!JiJ$. d,"<./.!I\
nwnto d~.~ll1

"I-,;ol\'\>;

dit\r:u-jorlln.1 " {(I".1.t"i,·;v;"o-IIll\· 1'","(000

Af~.

("\1111"

n'solve:
<\d. 1." Fi.'" oolle\~LHh~ n. D. ;'\\;l\'iann,< ('./l_
CI!i;l MI·il',·II('..; li:), ~"II\i{'..en. VillV:l do m<:lf'l'
c\l'\l Ma.llU'.'\ Diodoro da. F":l~'>"", 11. \wtl.";io

Arl. 1.' FiClI rfln\' .. rlilb. ()m or.I,·;mio n

i;)·aoç.\

li"'''''''

o Ct\n::::rCS-."O Nl\cIJn;,1

:-". 2,5- 18Ç))

o ('..oIlg">tS'''' :\.u·IIJIFlI

I~ !;t·:·I',·t:~ri.).~ ,I"~ .. ,,io

B,·.,·o~atll-5<·

a~

_1.";,,

J.I);"·'.llI"'·.~I,I'·llw.-

A.nl·,,,;,, A,e,"'do,

I' ~c':l"e!..""l"!\J.- Ali!"'';o [lll,"Y", ,lI! AlIl<zydp.
)""""., \!. s~"l'~!a!·'o._A' ,'H!lIn\ ~o:L<, de finan'

ças.

N. 2!J - ISO:!
o Congrú.'o"ro Naeiol"lnl

,te

em coc·

(}'lIMr:l.-in:< f).'i<lll-udl1S, 2iI deJIJI~lo ,11"11893.

,!iJ(llOliiÇÕl'>I cm

c..·Uf\fl.M, ,ir", f).·J'ul.:u\.-.;;. JO ,Ir) julho

\1."11", do fi.llll'ci·

~\·.tl"i().

1,,1.

oontl'a\·io.

l\

dj~JXlSi<yÕ«:l

"~I:'&t:\;

Arl. 1." I"kam i,..(1n(o~ dó dll~'ilos aúull..111';'''' <"11100 a.ltnl\·.~, 1).·1t;.·1I';;1-~. I: il.llat:flIJS

IR!tl -.I,,"') /'''1'''\' pnM.ilknle..-i\nto";o A;,.·
t'L·J". I" ""''''''\:'1'1<).-.1,,:.,.,,) 8 "·!iH d~ III"lr.y- !l1·~tllI:.r.,los Ir. ll1;llf\t da. fZ"'gUt'l!'~ da r~'gl~\,
dt 'u"'O"/·. :;. '''·HI\'!,.II·II'. - A'S cmnmw,:,;"s tIa. C.pit"l Fcd"l·al.
l'elUl;d;J..S de JlI:Il"Illba. gUCITiI (' filljl.n~.
AI:l. 2.~ RIl\''',{nm-,ro ns JjGpO"',"->C.~ em 000.tl'ar!l>.

l:am:.,':I. (Ius

N. 26 _. 1893

o COu>:!"'·.~SlI
L.o A

~;l.<:j"n;\,1 I'e~nlvo:

gl'll(lu,l\~")

(\0 p,,:,f..., do j"1l'"Il\ú'
OOl"OllPl. ('r),lfernld. 1-1"1'. d'~I"!'\'" oIp. " de !Iv""''''
bl'O tin lõm :In IU:·.I"'· d .. iu(",n\."\]·l;)' Hn"1:.
Arl.

Abrtml~·". lj(~r ~llCllk-,·ol·"llell'.ml(:tivo.

~l'

e.,'I1·"",·,·.ul.'\

]Np1\tad,)~.

20 dcjulilo do 1893,

/'-'/'<"-'. [l1·l'.s;,\e\lk.- A"/",,;,,, ..1.:",'/,,/,0.
I" S~,·.I·otal·\().- A"I,,"'" ll",..,.··, ,/-.: .d1!1"I/M
JI.uliQI, 2° ~"·I1·.r<l)")o._A· COlJll!lii'~íio dA Du:'!)·

- J",,(,

ÇM.

N. 311-18<))

IICVIl F.tlIl'lllla. d;~ 0."\1"1:> Ilos Ik:pnt:,,\.lo\ ao pl'1),

de ~I do Ji\IU'<;'O ,lo rno.~Wl)

auno, data t'm \]116 1'1111. Itllj ealxwin. oo\uo
cbeh\de d:"",,, •• si ~e lin..,;.~ .,,,1.."'1.,, n.tlr.n\lido
~ ili!f~I·cn,.:" . .lu UUl IJar.\ !llcuus ox:isWllte !lI.!
prlllclplO 01(0. anligui.!ade.

Je<,t<l do lo;l\II~O, >l.-l;mll<l" <H .liroit<):l :<abl"e
1;),1,)"<1".(11, li", culto, " quo SI) ror"ro o § 3'"
do ;!rt. 7"2 ,Ia. C"llslilUi\,-\o.

Ao a.rL. I 1.II~rni,; ,l.~ piJ.lnvra-di4s0lv;da.Art. 2..' Rllvogam'$ê a.<: dis.PMiçikl;; em coa· :l,I'{'IH"""I100-8<\: - Ou exlillcl;~.

tral'io.

l)iJp!Jl"im'~-f.<'" ;\r~.

17.

01\111[,1",,,101> Doput;l.<lo~, lW .le juLho dn lH93.
(:'IIU"\"" ,lelS DClplll.R.ilOS, 20 de julho ril) lH't:~.
.1 ,~,·,·d,." - l"".J r"I"", pl~~<h.hlllto.- ,1"11111.:0 '~'6~~"Q,

- J,",,, /,Q/,"'. lll~,~i,hmte.·- ,"!II",;O
I" "..... ,,,(.al",.,._ '\"/(,,':u 0."'9/'·,· di'

,,,,,i,,,·, ~. ~...,:'(olul'jO.- ". C\.I/omi.-''''\''
1'IoLHl. (] ;;uenõ\.

.lI/,,"..-/,' I' ,"""1",,1."'1<1.- ,1"10""<) n·"·'I".' ". ,1/1"'!1 k
(lo ma jl""'."',:;' ~'·"I-eL... l"io-A' (;,!'IlIHI:"';;-." ,!e jll~tl'.'.l
ekgi,;Ji.LI.;iio.

32

ANNAUS DO SENADO

-Do Mini~klrio de. Gucl'l'a, .lnt..'\lln de Ig do
OO\'l'cnt.e de-volv'·lIIlô. J<'l ,wdl'lll (lo Sr.
ViC(l·Prcsi<lente da. RL:publíca, dn,.iu:<luulIl.G
g,Ln··"jO)):I':!o. mn d..·s !l.ut",~)~~)\ho< lIa ri'~f)·

I1.H'-' (Qn'lll con\'('\,gaOWs/6julgnndoqllc a di·
nunui,,'J.', do fretEI 'lua ,11","0 provh~"" muito

h,l!lo COIlC"I'I't'r J>M<I aIUI·ju.'· Ulll pouCQ a.:l
,h "J"'7':\,S 111I(' il.Ctn,llu1P.nte pl":nm SObl'/' a in(,'" C.. nl:l·c..~s') Na.dou d, (li'fNll1ll:LI1'lo ue Ihlstnl~ ., comnwl'clo, Ó rln }.'r,0\',"",-'1" lj lU, . a
coneul'ro O)~ lI...-IJUllt&!! d,1 sel'viç" s:l.tJita.,·jo (/(1 l'cn~l'ida. pl'"ll)lOSI~'ã.o I>'ej,\ apvl'uvada lwlu
eX'lrdt.o qnf' lmlh'~m ma.is de !luu:; aOrlOS d'\ :-;\'n<\llo,
~OI'I7'('r) ttl'~di,'o. pl'il$!,lI.do~ com ?R]') e !11'UI1·
~.'l.la tl.1S Mlnnli!'.·,lil'1-i, 8 de IlOV"II1I:r\) 11:'
~ienllll!. e IOlna.no!o O)t1t{'"<I.~ provid',nClf\tl.- 18'J2,- J. f,. d" 8,m;u c.'el!w,C"'"
111~)

AJ·"'llv,'·~e

p,..,.

') '1111'.;;I'''&.pho (. commtl,\;qUr-·,;e á u,'ir".

OUlr-J. C;!lna.I'3..

R.eqm·riIllClOlo :
nr, r~na~.ia de C:L.~tl·O Sou lO ~·I'l~IH'O. viuva.
d()(';,pit,,'i,o hOIlO)'al',,) do exc!."C\W e ex·alr,·l'f'S
do", wpo miJit..1l.r do {lnlicJa d.'l. C!L[lit:1.1 t'nll('.,
\,Q,(, h,ia l'o{;\l'iallU(l dI: .Tp.'ill~ França. V",/illdo

Foi

~uLl11eui<:lo

ao l'!;t(ldo <Ia

~ommi"",w

tio'

tíIHLlJ ......" a p\·olkl.~)çno <ia C'I.!llrl.)';'I. dos De})u-

I(uloo. 'luC m,lm!llo-r.onLinlln\' 13m vigOL' e ex·

a..,

I;:'n"jvl\ n. toda;,;
f',4!'adM de JC:l'L'O da Uniiio
;\, djspvsj~iio rio art. 80 das rA)utlj~~->I'.l\ rrKula·
u-ri:\ di,,!,tlJ si ,"'\I llLi\.rido 1Il('11L'l.I....,i da K~tl''3..d.:\ tl<'l (/01'1'0 C"nt1',\1 do
!àllct.·~~ ll:l. ,~tr,\cti vid:l.>iu du posto J..e a.lt\'{'\~ 111~l1.il t:om )'rl:1ço\o ROl! :~l'lig{}~ 11'IUI>:Ipottados
de p()licLa,-A'~ com mig.·~':f~q ruuni<.lMI de p()la,"~ t:sl)'.\da:; de [C\'\'O flue Jh,~.. fÚl'<lm con·

o lDo·io ,oldo

!l. (]lI(',

e IE'.gi~I!\';I,)r-, financa-~,
nf> Dr. J(>;J," D,'m~.~~f·110 Peç.'llba dn

v"rl{~llws.

ju~lica

~ilv:~,

O arl. !:lO da..: lwifll.'<

f"

con,li~~:"'.~

)'i'g"ll\·

lent..:l de Pillholl)gia Ulr·dica. da Fa.clllrl:uk <:I", !Ornl.:ll'Ó':S, a (IH/'. l\t: l~rel'Il!lo proJlO:<l~{U), lIir. o
M~!i~ill,\ ,10 Rio ,Ie J:'1I("lro petiillo:!n li;'!" IIU,' ';"II11illw:
«A~ 1l11ll'C.~dOl'ia.-.; taX:ll!:!..'l :ws pl'~ÇO~ <:Ia:~
seja oou(.:\<!n oomo klll[lO, d" :lo l'viço, p'\l"a
sua jllLihu;ã(), o ,,lo-r>lrl"i,J(, de J (]('. d"1.fllllhro ,,1,1,..'<!I('S I" a :j' da. tal'ifa. n. 31111" Ill'ovhwelIl
díll8-:'9 a

'Cf

d" novelDbro di) ll<(i~, ,<In

li""

,111 011

se d~tim\l"lm o. gl'll.nt!1Jo;

cli~l1Indas

dn.'i

"O Hfl~pitaJ Milit.''I1' ,b f("1I:ll"ni',~Ln ~ôta.ço.~ <ia ~t,"I\dll, OOlU ",,:el.u ~'IO 11111('3,l~n~Lt)lll~tll Ilwnw d,l na\'(l~~ m:u',U\U;I. ;,(U"'lli..O ti1\!!:
dI) lIleJidtl(l. o e1rurgia. e o d'l 2' C11'UI'gilío ......;;nlnlP.l! l"etlu~ 1'Qlore InII~pectiyO!< predI) [~lI'I);J de Silll,111 d" cxcrcit.o.- A com- ço)j .1. S/J.bel':
1>!12{J "/0' l1i (()I' de mn.;s tIo 100 "ti; !~,o ki·
mi~i"w LI'I innt'ocyf..., P\\!,!i,:,\.
IOlUfll.l'OS; de 30 "I., ~I 101' de rn&.l~ de 10>1') ató
O SR., :l" SEf.'Rtn'hR.IO (,e",'i,;rl0 de ,2.) lê <> ~()() 1(l1!l1fi{:lJ't),~, ,h-·/O "I., ~i JOr Ill' m.\j" d«
vAI> Il imprimi I', para. rn(r;w !lo. orr]um dos. 2U<') IltJ 2.'",0; dD 50 "/., ",j [m' di' )'\/l.i.~ de 250
kab..lo11w:\, 1I,~ J',I)glliRU'tl
\i.lltJnwtrol>,
e:l:<.'1'(:eu

rll'tta c.qlitaJ o lugar de aJU"'!lO

g-;t:L~ tnriras c eondh~"".~ re;!;nlam('otal'&l
ronlln w:l,ndadas cxr.c\lt.:.~I' 11\·<)VI~ol',aIlWut.c
pul' 3... i~ di' r. dD ~gOS({) d<l \878, dil'i;.rltlo 1)('10

r.nt.'i.o minmtl"l' da 11.;:.,'l·icl.llt.nro ao tlln''-'1.o1' Lia
e"t]';"la d", F'trl") D. ]->rdl'O 11, hoje ~'lltr"t <10

N.IW5-1SD3

Br:L1.iJ.

A l~mlni!lAAil de con~tituÍ<;iio, diploll1l1.cl<\ r
~lcr,:s, Úllhlo Gil! SIlU pvJI''' "pedllln <:I" li·
r.m\ÇlI, pOI' 15 <1i:LS, 110 ~l'lIu... lor Dr. lJL:d,llll"
<lo IIlnara.1 Font.oura, parti- tráL'\r ti" u"guri'J'"
partlCulll.l'ê~,iI (1.\ pnr(lCt'I' qm! ~'>;l Jiccnç:~ lu",
~rj;j, conC<'<lida.

T~·II.lo 1~·""lvido, no intuito de s.üi~fa7.N' 0'1
InlHrt'~'Õ{'li

tio i';:\t.:lflu como OS dI) OOIDIUt'I'ciu I'"

alwl~t1' 1"1\l('1la.~ ta.\'ila.~ o oon<1i·
~ill'" 1,,'glLl:l.Il1~IIt..1.I"'_~, JIOl":\vi~(J d,· ti de :Mltt,lIl'"

,!to lavolJl'a.,

1)"0 do (u)((o prO:!l:i:!lo I1n,lo, o I11m,:ill'<) d" hl'
·IUR~I'il).(\ viação -revogou :\ ,li~I)(JliiÇ<""'l r.l)ulillil
110 '!Li, $0.J.as cit:l.Ilil-~' C(11l,1iç"'P~~ l'>!,(fulallli'n-

s..lo. drt.~ (:()mmi1t.~(it'$, 21 u.'JUlho de 1803, 1,)11'1":".:0
-AIÚlidM [.obo.-M"rlotÚ ViCÚ>""I",-J? Mil'
A!'$lm \)l'OCedentIO, h:~""~OU·1i(l o minist,J"o no
cwlo.
p:U'OOCH' do ClulJ dfl ~;l1;z('ullal'ül d~t.a rapltal,
;;I. quelll 'lllviu 001,01'\:' a Illnu'rj"
da~ /Ju'i{RI<,
N, 127 - 1893
4I;\P(l.1.1'('nt.emf<ntenOlll!,Ult.O de I\IVOl'ec@1' o.~

A eonnnlAAiW lle:

obril,.~ Jl!Ih1ico..~

c

(llnpl'{~';1h

"privikl!"i,)da~, km lO cX:1.!nirmdO:l Pl'OllQ~i<;iU,
da. C3lml.l~\ !los TJo>pn(a!lus, nmll"illll\O conLiI1np,r I'JIl vi){ol' ') n,w,n~iva. a \.001<1$ ~s (~str.\
fias dI' 1l:'!'L~. da rfl\:W a.,Ii:SJllll)i~1io do :",'t. ,--o

pl'()!lnctos CJUI:! !ll'OOedo.:ll\ du Ull «l d('lltUHlUI ti.
r.\'anri[j~ disl.O.ncias, 1(Jl'a. ria. sua zuna, mas dre·
cliv:lm~u te no intuito I.!e- fl\l\\:I' ClJllo.lUI·rrnr!a. a
O\lLm.~ ('o'lll':ld3-" dI' fel'l"j-di""'l:' {J Club de Kn-

:;~uhal'i,1.-a. (ftoDL1'iltl'OJlKigIl3 ,'m O :\.l·t. AO dôl..~
cli.\tl «mdiÇÓ<'':; l'eI{UIUIIlC1141'\'S d .. Eo;.;Lca<la 11(' C,nO j,;ri'l'S Iq;III:1l1!r:uI.D.I"t'.; <Ia SU36 tarif:lS,

Fet'l'O Cenf.I·.~I·lo DJ'lIlil OOIll l'el:u.~·lo l\o"lII al'~i ,.I,a.tlffir.nLo." nf'~~t:l~ l);l(~l aqUi.UI''; l.U'odl'C\.OS,
go~ trullllpOI't:J.doo llch..a f!'>tl"3.d:\..>: dI' li..'LTo 'lI\[' 11""rK'J\'('\OIlI\ClI (~dl!~l.anciR \I. L~IUWt'{>I' fÓI'[I dfl

MUa:; !inll:l", A roncuI'rrnel:1. vi.,~,1a. ~1('1lI ,l., {'o!TIl),-(..'n"i:\ 1J1l" '''~ arf();!On n f,.'t')VtlrtlO [I',rn
Imp" ''', PO]· 'lu", !II11,hml"
~ll,;d." lI",,,
1',-;;011 q' 0' ,,·u ,q"])iT.rio Q\l.c.'lImpt",
rA".~ (),,~ pndnt"(",. 1)1'''~UI·;l.vn. !ll"<\':l OU)I',,_,
PUI'
!"uml:w,i'lllm; ["'11"'1 a r..llO'lluj:..,'!IÍt1
("'!.Nd~~ O'. (!01(<.1 011t ',,~ [.",(.('1', '!ru,\ ,:<>1',', nt<- qu.· n;(o ,10-1'<: _,ri' "I'I'nn-,\<I,. pd" &!U\H.lO a.
de ll""'I'llOrl,'; quaItH'{ ,b·n.\ [O",-kllO-''', !l.,," prlJl""II:àn da. 1';qll;"U-...
D'·llllUd(O~.
111 \.~I\".III elTl',hl (' 1~ C, 1(.,';.1 n.l<I.~ C<.1~1" :;:-'I!U
:;,1:\ ,!.'L'I(",l1)lnl.~,,'-;(". 1!J il1! julhO de Im.~~~::_\1:t;~r;l~n['()3 do (IU~ [l,1]";) [,I !l1-1'la nR1.tI· &-/'-:11"'" .\{«'s.-J.,l" H",-lu,i/,,-,,-D""';"9 Q ,

''I,

I:".,

ti,,,,

I)

nie,l:L a.oulra. flH~'<1a. (lUf'~(a", e C-lllTIIlII:l.
Cluh, o I~VO\' a ,..;·IlCI'U.~ JIn'lX'I1CIIô('.,,> 'ln l,ks-

I,;"·,,I~ .. - .u""",-,
,'i"r,,,.

'h'-'".·i"ú,_f;"liu,n!w Ma-

U :~I!.;O"' SII:I\::r.\lt'" (",,'~i,l'Io d., ll"') j" &
lin:l.'I,," a I"ngn!(pla~ p:!\\(:~('I\g 1'1'1'.'\ (!a~ ZOIJCl.S
M'I"\'i,b~ p(\,' ('~t:""1!.'H ,i<- I,'!'I'(\, I'~...~c illLllIt.o, ,,,.., ~n,:,-('",i""",,,,,IC) 1'",1"., ('m di,;rlh,:.:i" o
Pin''''';l.I"." oS 1"'II'lCl'II11"IIIIJ~
","'111 dl!victn muito L·'·_'l',·Ha\l"1. i;ú{('1U ~H',ulo ","li (J .._":tl"
LI;' pr:l(jL',\ al'II""" d,' t.ll o'-'!"II1. e 1'''1" tal ,·"u"b"l,'.~ do, 'J:«inl('s
~t".\lJ,\ ",IT -e "11\ ~'I"

1;,)'111,', LI)'_>l'il.l~,·i~ lj\l' '"

n,]"I" ~:I"I\nrk c' llJjll~llfh"C\'.'1 I'njl1l/.o. o",lll,1\1

".1,,;

1',,,.,,

~"''''I"''
tlu ;11[,-'1"1''''
1..'"na.,' um:1.
I',I.\, .. LO ,J,' ",l\'aJll, d" r"I'IO, '111 'llI.UH1" II"i".1

ri"

fi

,,,,t-.l"",, ~,'~!ll\" IM\':O, o inl .. l'iar, o;,.. ;, !lO';'
N. 120 - 1893
~l" I ('1,1,,· 1,,.~ pr,yi.'lal' o pomf(l d,' 1""",;',10'11'
ci .... 'h' oi, ,I, ~li ''0, .~,d" .• ";1";'.''''''''' """'-:_.'-'("'.
,\ '~'lIllIll,;."i" cI,: f111,"'~~~<, !;'l\Ilo ('x:lmina.do
Si 11" L"lllll"""i'iu .11'."I'I(;1.","",tl a 111<t;li<";:.- o 1""'1'1"\'1111""[.) lI" r.d",):'<" !',.c["" l!inap,o de
,~".h I"'IJ'~'[,->l" " [.);,,1'\., i:...· I.,,, oI'!JI,',I. ", ~,In~l.~]ll:. J:IIlI"l', a;ll:'IlI",n~ a.p.,,',·nta,I,) da.
ell'I,'UIII,." IW'V ,. ''''' l"In-.', l) i','~lI\',,, ,I"" 'c<'r< h, 1;' ,h!~ ll;n.1 C";',.le oi .., A/,p(,J1n~':-\". ,:/11
r,,,,',~UI':L~ ""I,'''I_lL''':, flll:." ILJ"i~ 01 Irl '.1 ~"n,io
un I~'th' 11Wlb"r,{IIl>'lJ\J) ,Je "llO\.('lllll.'lurll:1., Ó
ilJL1).,_,iv(>II'.l''',"'r.• no Ih',"''''' 11I1<-,'iOI' 1'1"0"'''-\1',
L/,.,d".-j,-,Io, o. \""I",I;"lo-il'" !J1""'{'ll·Ll<'I.\. ou
11f':!:11lH>. lltl outro Latlo, a 1.À'_JJt)·,d jil flV"I"-"I'
O,; "::-"1;,1<·, ,'''10.:111' "" em ,H\:lO !wu,'j ~:,In o
1~':l!dkl" d;\, 1;<1 :r,l~ ,Iijf,,;,'.nci;ol'.ll.
T,~:"I" ,·"tn'''''llto, o 1'1" Bidnl(O 0.10 e,t;"lo
de ~fllla' C;,'n"s l' a \I,;"("·[,,,'i:l. da :':~l,L';"L. de
I","r,'o I) •.,:" ,le :<liu:,.', L't'd,llu",l" OI!ll!'J.;'
!;\Ipp:"" .Í;, '\01 C,la/lo ;1.1'L ~o, o 1111111' IL'" d,.
iwlolo!""', 1<'11 ""i~" de 18 de oui..111I",t1., IS~I:!
",'~,~ .mm",:<ltlll '''l<lirl'd •• :' ,la 1'8l.'arl" ,IC 1(0).1'1'1)
{j,-n!T,,1 'Ill'~ ':OILI ;l lH~c·"."-""l',;L 1I:·~,'rw:,. )H'O'
..,>:1," " ;, 1'1;,01''',,) ".,I,I1'\(), 101i" 10:(11-1" "Llm"
l~h:,,\"t:lI"""'ict:\lle ~"'I""

n 'lU'> ; .. 1 ~L "" ,n,\i.,

1\'(1'1.,01", lI()lIlluilo,[e :lC.'\l1tê\:\I" (.S 11l10'l',·."'~
(),. "~\, .c:I."\ ~'m !ln-j'li7j' d" 1;1.\ "l1r.L li" ,·"t;liI1'
,k .\l,.~.\'; ,.,\-,r"l"I'l1inOll ']n" fi(·" ~f' :Io1i:"I" ]l"l'
kllljl' ,,,<lk;(!fltc a 11I,',1,,!;\ i"!'I""";'\"I.';"
\\l't :;0 ~!,.. "lI,' n 11l1111.'!"1' fi "~~,I""'''' InloHi·
1"'10;' 1"-",'1;"':' l1eJil"Li"õ\lIl-lIle 1\ <ill<'~lr'<J.
r,'\!'.'" l< ,'"'1)"11,,,,0 <I" tb:,lI\Ç" ti" /".1,••1
do (:Inh til: EII;;'"
nh:,,'il( ([,lmllw " "",.
~1I1.,,,~I,iI· ".Ih-.
1101-\1'."0 (I .. al't. :,n c,l.ul,). ", por!.(l\l.O, t'lLl ,"'111

!1\·IIt!t-lId.'.:L ,11';:uW'\llla':,,,,

ti""""

quaulrt :i.lI\L"onC-"llit'llc,:J, de

~II:(.

,cl'))I,..:"•.-",:.

un'·I·"I .. ,",tl·.ltln,~ U" f,'L'rO ()'. ('111"0.
ClUlll'l''', pup'nn, re!l'.'lll''lue li 111:01,·, i.1

,J:,.~

l.aril.l'\ t,:ru ~1(11l cvDsodcl'illb 1"';':lIlam,'r)J'lI·.
al'j~'~:tIl(lol·",O o ,~o"er"o 1'< 1,!,I."'],1Il::_"" ,I" ue·
l[.auba(-U3 c LIl"tlllt.-,tl·...~ ,~ VOUll')'::.
Ai{'".a n""'II" O [ld. ',;0 t1,i r", ".-é:"h, !"';'
um ,'\'1'0 o 'h ~n;,,{, .... d"'~,l i'""O~"':"" ,,,~.
pcJl~'"

por out,.., ,t\·;",.tlO "",,; ll"" ,I.• \'111';;'"

3'i'm·uo.

"jl:~reool'I]I!(';( l'("'I~'L'O

'''!Ja. ouvido

ogo-

f;:,h ua!: N>ll\I"i!:s:~. !?O dO' julho de 1,~~I:1.
-,1/ .. "",-[ \ .•• ",'"",.-J<1<iO B".·/".lho.-S"ld".
,.I," '~('''·;''''',.-N,,,,,'i~llIes At>: ..... - DIJ """1,>$
1'/,,,..,lc

N. 129 -

1893

A ,'mnlH:~'.iD d,' 1I1:11'1I11I~~ ,. gw·ro. ('x 1l.mitltm:1 Pl·ui'i"".;<t> d., ('.'UM'".' li",; Si'S. [l<-I,Ulado;, n, l~~, ([" lx~r{, '1'1" .11.11."1"1."" o p"lf','
EX,~llt;'(J

, 1)1 :n,tar '''':1(:''',

Il\L"~"

jul,d,",cu)

,h (~X-l'I'.I, "I' ,il] P ::r.Jn:1 [la r: ~'"l.\ ',\H.I.
,h".'! lJip;:,-, ú~"n<, ,\e l)\i,'" '['., ,0 t, 'll'I>O ('11) qu,)
::.o,,'\·ill 1\0, f'W'I',·,r-" :ltú o lllJ,,\.tJ ti" Ii uelllc,l'lffi
'I' . li>; h1;'1"In .... ,II1.

])/)', \,,'1,"1':> jU1I""
Vtrilio'.c-:-., :
q.'l"

(j

i. iuniJndn

prupo~i~.'àL)

':"l't1IJ":!nll' ,,-;s.'II!"'!1 pr:'ç:1. lJ-O "X-

,-',rt;11,," '~,I ,!<~

1H>\'",\nll!''' ,lI) ):-1"!'i,~"",I,, l"('f"l'mnd,) ,,9 01 .. TF1\'l'nlllrn de \.'-'-\;1, l~n' ,,' :... liaL'
'''111\'1', 1I")I(I,tI" na oi, 'l~,.,i,J;" .!u 5 I' d.L I"i
n. (,j>t.,\, Jg ,k ":i,),I,) ti" P';:'!-lIlhah.ll!ao,:.ICl
'I ''''nt"ulI'''' )I" ~'T~IÇ'-, l~>!' I1\r:,l ... ,'lM 111-

!""

"UI''''',.) (\u 1>',:;'0 :
'1w' 1"'" lx.r!-, 1'1:1 ti" 1711" jur) ~j) ,h, )~'O'. :oi
001\"""1,,11\("[1',, dn (-~;.:""11I1'1 (' ,:PIlI,:I,'.".I",l ,Ia.
~~"',,I, ,"", ,'a I, f<:llil"
""1''':'' cxnu-efadu

ti"",,,

1\I"',').(.lo ,I,· ,; d,· ahl'll Ih, 1871\, S"1lI r], .-):11"11.'
<;,i<:d., IIIl1l.';();
filie ,j~ ·H=< ri, ,I. ,,!li""l r .. n·;lam (O>~.

I

!,i'","''''

\','i,,".'

M 1f1:tU-nOl. ,li' :;"_111'1 .. ,mjlOl'L,,:,',:l" ",r.' I
':"'1'1
t1"PIi'" u "'IIII".rnqu.,
r~;':L,h p:J1' III,,~ IlltJl~;lb" ,I" .• c.I.l); ,to "," ," 11", ".-",,'~ ''', '·x,'w.l ,.• ' I..-",h 101'-""-",,,,,,' n (,,1'1.
1"'J:,':lLI' ,(,1".,. um ,u';'j.\o lu,ia.ln n,b 1,\I'lI:" lII<"lILO qun l'(·,·"Jx>,1I no ""11)\,,1;, ,Ie:!. 01(;.);;\",,-

li,,,, ,~,p~ ..Jlk.1.

dooe q uo 6ul'si~Ll a.quo,;U:l1 ""i~"J tI~ 1~4~, m\ citl:v.lo: tio I~"",l" ;
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([Ih~ HW1. !,I"~"'Jl~,i.1l (lll,I,,-~,· eu) dom: Jll"'- p' "lci,"(" ,I" <lll" "~"II,,,lr 1\i,,, 1'' :0:<;;1,. esquuIllljW'l'10 "O 011!,)" ""r-';I', ~~'lTl J'I'''IIIIW
dU"ltu., 110 Ceon·
Tl~J ,h, ,':"\'t';'I~" PP"'lo,,""j, i~Ull",;', p"r':,II, ,[; ;: ~,"')' li" i:Jd'_I~"I,jCU<":\ { ,[", _)');1. lil:o'l·da'lo.

<,1""

('[',1"11'..:':-:, \lJn no teml'" ,lo

<"li 00\

1','sp.!Ch\',,~ P,\l'd'J'l~'$ .["

l>:olt'lItk " Qõ',UI"I' 'U\(\, d,'..:~h-\ 'ql1e :t:-, :\g_
~,,1I1O 'Iav,d
_'~JUl>h;',""I 1"::1.\..11 ",;." L\)lm'o;"I'UUI 1l, lud.:\l' com
A ,'OJ'IIIUi,.,:;",jc; ll\~l'no 'n " ~TP'l'r" ,"J1ll1ll1,I", ;~ \",'a.':;" d".~ p,)CIo'j·,·.' IJllol umceot.ram a fol'ca
jillll',L tlUl '[I\\'trh ,"o'n.,:. jJ';lIlld,L'j" ,In-. ,~, ',,, em ,~l1;t.', m:,,)', fUI l"'U f\lIi,tu,lo, M'm ropric\iO.
fllI", no (l1[)!lo ll~ Vill' (h HUI'I)I~PJ'l". ('"n':,"
l;<.,:('l'"d,·"",· I' ,\I·r"ud'·l" ('.-:,',"\" IIDIllUlIlll:u\t·':; 'filO
!.u,·m o Il!'!~', '],'lJtr., i]<'lu j,ue DIJI:l,l. '-.1-1 ou' t.lll"tlt!I[·1I1 C p:dl,«111l ,1,~ ill,h~I''';I,kuda. pild" •
.. d., " ,'::O~"I'''O a. ",_.]\- I 'AI do" dll~'II'" do pl"-' llInJ\l.nr.
l(:1I1;,'nlj>, [lu,"; u;J.o ,_,r.l,) ti..r1lIi::!Ü1 li,' Ir ;;,,;'
A Repul!II'''"'' Vil:l-,:O 1'"1 ~jJ,I1I\·.:i." lI:L 'Iual
la,,:v. \',,,,"ut,,,
n,tO !11~ p:tl"e<'(' IJlH' ,;., [~):$:' l"u·:.l-"Clr ('<'!'[;"',
1{,ll':'lltia.~,
~'llll'«' ',II'\,l pouco" JI"'I';o :L',S
:--;:Lla \h.~ ".llIlIlIi~,;-,,:,' . I!:i (k jul~o ti" 1~!l3.
lo,,, /1''''''1, _ Jr~'i,":"" S(L·""',':~<J._A/"":'_.'il ~I"""'"l<" d",I,·I)·,:., ,I" r<!t)r:""~ o, \llut.il:...I{)~
~1I"·"":-:iI\·.l!l)l>l:L·
H.' 1',.,,<[., 01,· "'!I.~ \ll1'mIJI1"c,
11."",<'1<),
\-:', púrhlll". "I"'l.",\,."", J" S"u.o,J(, , .. il."",,·.
A conl!lIi~,.,,1) (to fim",,::, '. "st.~ d" ;\(_"0,\1"
õI.(',""'["

CIlIII o P:L"'"

"I'

"un-

.-·11;1I11.,

~!;L ,1;\., ri)~nml,".-:-" ". ~Ik,illlho ,1<1 1~:.'3.
U""".·! \ i~I"":"'"_./."i,, iI "·",.-!:'1_{J""",1>!"
V"·'-"(~._lul"!'-:'''~''; .1;·· ...'.
~'",l,._S"w"'.,!". Al~1.·j"/"J.

-

.-\.,,,,,,.~

c,~,,/

~'(' :'['(/ll,\ 1;0,'" Ultl'r,",~', rol>! 1'-''''. ;v'ill1_' ,I" 1
!,.... Vt'n.;<'('~ .... e """:_1..«.U:J, p-',." ""1"111,11""1' (.,'
pl'III'~')JI'''''. que Jj,'li) dimlDII"lfl
d(' ... al,,1'

I"'I'J

j:,,'("

,j,. 't· "ll,',t,'nnc1'm (,·.I'I_,it·'ri;<'II<'ll!.c

"lrl lIj,!i\'Jdll'os "('~II us qll.I!'~ 1"-'" ~,~ a~llI'lIlllf1
, ':'-'''l',j., "s jll!"O,'I'1:_·-.... ,~
III;U." ....:I dVJllwau·

.L,,,

"".

o

Sl~. f'):'O'II,,:,n: ""PlH
"SI'. ;\!:\Rod
r:;,·,,,,'.c:-ui1Hlo, ,);z o O, a,l,Jl' qU",
.,.~
V!cwl'il'\) pa'·.~II'lh~tITllil· IlIl, ,·inalll':'OI.t!. 11.'
eommiS-.",,'" ri" "()lI,·_"II''',;:'' Ô\ l' ,,1.'\"'_'" "S,·. trnPIITlnuh,h',~,;'I c.,-,;,~l.itllll;:'O l!l·M.llplr.\,II)1IQ. Ih~';lylll'.I,(IIl'· "IHOlII,llIll<','U a JIl"~IC ;u'il,Lr- (.eml" I.,,!,c' :18 COll"Lillli,,,,,c; ,Iu~ \>,,,.,,-; liI-l'<Cs,
:J,-, lK1:'lLlotl\'O j\I.-"', il!ll,,·,II'J<, ,I.. Ç"IIlP""',',-r 1I"""g'II)'OIl .lI):; 1II"mlll'v{ (lu C"ng,j~'~'l' o pl'l~
vjll',"~" (!t, 1::(1) "'!\"-'11l pr:'.,,,~ ~,)!!l ; .. ulol'i",,,,.;,,,
ao, ''''"~~ll''''

<la

.,,,t,·,·

C.1.IWIl','.:\

cp'"

1'1'r'h'lI~reln,~:lh" 111)'; cru;:(}8

In:',l"-: !U;n.-J)I,--.n '111. "1\.'. ,\I: 1!.\:.:\\IWI". CfU C)'IIlV'; il\.\lla,:,:a\',:i.~.
[..o:'!;\ h)':".tilr~·, r'~lIh"II~'0:t (;()1I~llllli,;:"'),
01"01,, 1[11>' n s,'(j \llu "h'l(Il'nll ,',)!Pl.'\ rtl~tlnr"
,..-." ,I,· .. "',.["'1' 1">""'1):>(01".\1[1""'-" ,h, ~..o.l;'\--: "" 'Irt. :,o'.
nos "'.I-'i<\'< dll 1!""r:t!H'j,c "In
a~ COlOlJll"'-(" "[PI li"", .;" lll~fl·,!nl1·" ,,'li "r'[' '!'In"" Jtl .• ,i,1".;al·~!, 1'1""""'-""'" ,[';:lI:\~l ,'''I~
I.l'rlll(\' j-.:~lIht, ...~ .ü,· :ll,n,nannc ",x,:l\lsiY(~,
vi<;'Q.udil"·),<)1I "h<!""·,,,.·'~"':tI' 11""'1"-'1
c"IIl~ludr", 'J,< ant,-,s:. ,·;Im",.,.
11:1. trlbulla e de I''llll[la''',·,..r ;~~ S>·W) .. ~ li" .",.. 51'''')''
ll.\(lo,!xmp.lwl'j-o tu-, "';jl!'d-",,,I,, i,nj."'l'li"{·,,',, r""q ... t .. lIl.... 1',l('.C I.h'lilx·:\I1· .,;ohr,; o. IlOlIllllua·
11(· llll.~ pr"""II':,l e fIe r!l" 1I)o""Ilp"I' 'I"'i~; 1).1." ~;I" Iln ;'1',·""'..... 1.
,\,'In.. P-WLlIl(o, f!lIr n I)ri~:w d" um !Ur.m·
1>01' 11m ~'·ll~illH'nt.o Ih, ,lF_'lwrJ" ["·.v',,,,,I, I)(>l'Cjtlt'. ("jlt.!IIN'!"',hm Stll;,"I"." :\n~ ru:lu;:u!o. ,_I:l bro ti.., qu,llqll"" d,,~ ,lu:>.iJ ,elUlaJ',IoS du Cüllvai(!NI", ,jll qut'_ a ,sLI3. vi,j:,. inl.():,·" ;, \,Irn d(',- ~r,'!"". lj"Hl al!t"r:,a~';ln <11'11.\, (\ fim fiu:1.o
ml1l1fit[o lw'lO dalI" m,)s plOl' 11m ~.'nl.\n(,IlI" lIIoHlalo. (; UIU ,',,"" "\""I"'i,,",,1 (1 ,,,,I.;, ll\e..~.
de hOfllf'nlll;"11l .1(1 S(',;,,,!c'; /t,l'ia ru<-~",,) r," Ilf" HII;-:"Ito a !i.~,·"l;,·,-,-,::V\ .1" o.;.1111_1.nL inlcl"
nUI)<,i:-u[o;I. '.'(1.(1"11':1 (11.11" """lI!'].. ,j ·11.1 !','. t:<.",\oIl1. IM Il""'''-':l. .Ie) Illll \I\('.IDbI'O Sdl. \l"
"kn::w IlM n ~i"'(J,,'«, CfJikc;"I,-, '_'lU dl"HHI lIU0111'0I1("'0 Ik~'" 1,)'ÍIl"'IlIO C'):I·tl'.U<'Í'_JlI"l.
~t."\CIM Il);(',·~iolllll~" lM1';L (\'1Il () "~:1J nt:lI)O ora']or, ,h·'I~'J.' ,1(, (lll~ra->l ~"""i'lo'I·,".""~'
if).

t~(·.

'1"".

,k."""

daw.

H((., l'lI' ,,11\. (~"'U;ic...,, ~In qllo 1\;,,, I,-"i,'
1a.1l",- li" :;·,,\.,,1,; .H,~ d"l'rrr_-< u~ 311;1 p,-",i\'i,t"

,."!.,,,

h,s(,-,rl:l.

\\ID 1:1<'1" 1"(J'I;'IJI"!!f,lI' 0<:"01'1'111" 111'1.

1l~1!! ... 'l

I". :In!!" d.-: )"-"{;, .!,~ UlUa wll,.,·,jV!l

d,' il"mi"I,]lOem qUI'''''' :1<'!l:LI'" E!llvolvitlo lllli

{, <i""nrlv ..' tJ~'t;,. ,[,. d:·I"JLoI .. r :\I;':lHIl Ul'''';II:!- 1II":lllm, da C:U11,1I"1 ,lI~~ reJJrl'.w;l(.\n{",-. ~'~tl<lU
!">l' ""-~'~ ffil,tll'l) PI"'':'). 4'1II';1I','! r;\Llu l' ~llhlnlll.
It1mduQl! al;<UIJI V~'II~:fd".
Nii" d,'",,i:c ,IIS,"!,I!' " " " flll,'_<l:l!) 1»1 11 i,'." tldn .• pn"""",c'll""t ',IHhH.' ImHl(·,h"!;HII'·n/.ro
lilll'l,iL-.s'· S'fllll!"~IU"ILl,' ,I 11111" 111l<~;I}u ,I"~ q-,I"'~.'x ,. ,','"«1\-",, ,-ül)ll·L1. O ]l,·,,,·,·,IIIIlP:ll-u O"
C"l"'U.l\J'I' j"'·I,Ju'".

d,~

eo.l~~t.'·

nU'I·,l.)IJ('nl.·

con$i.itllciOUõl.I,
O ol,ul.>1' \·,'1;·1't!.~,·.1') ~r'n;l,ll,li' WJortrl\IUlII:;;,
11\""'0 o InOO\ODlU!llc.a.wllloL r;,\·L.l('7.1.t!,':;'_.IIt.,
Ci'Ull, n ,I_i,. '1\1", n;1 1"<'I'i\,,,hl, na'" c o,-", ...~;,\"
dll (h~Ullt··s" ,..., r")"·lHnsl.:"((:I.~~. ui! :lP!""-'!:"'"
~" " v;~hll' (I,,,, '\(;(ItlW"'H·,,t.:.; qu" tin'r.11ll
!0'-l:\1' ; tl, i>(o('~lI1. UI').'>I·lll" i";ul~ ineo\'i/,avel ,1"
Ullc,\l'al' ~I :i. ptJ""":l d~ ,.:. I·:X., :;:1 cil",um$!.an·
tl".~ dll .>lIfl ..utH:l'::i" 11:1<> ". õL<'lI,tlll h.'·.I,I,,~

1',)1'1'1"'0, p~j' 1)~l' 1, .. \",)· !llIllJ,·du~Cll't'IIt,..' illIn:'''1 \110 :0 <';(11).\",1. (h; '·II"~'llnqall;:i:l.~ (JU('
tl!\!:alll lt·~alls.ul" .ll]w-IJ"_I)I'·:i;LI.,.
AIlI.\n. "III~~ "111 L'i< """,;I(kl--:)~"'; n;V) lIlf'n(ts
l"'ild""n~:j ,t,<.<; 'I"" a.c:d.\ or I;w-\'. JlI~llllca O
I':qll<TlIIl"I!U' 'pw ,·uhJ\l\'t\.Úil "":I"il1~l','l.<,'Ü" do
~"II.,,!n.
t:llto:l\'lc 'lu<:' a iH,~HH1lInniCi\bi\\!\llde cvi·
(1"\lI. .. JIj,·n(.e (} o alid"~III"'lIl" ,lo Itm,~c$SO.
t'I':.(ll1uj"
lI!:' '·"Il\liçv.._, I,'S'IU::S du 1'IVeo.S'()
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1803

ll)'imina.l. i\ publicilJaô" c 11m !los St'l1~ ,].,.
\1:,-, Ú ain,ln (141""3. lwllt\' 'Im'" )':''111''I'il1lento
IIlent"" (111hI:.U\ê]1I..~,'~, 11<"'<]1\1 ell" oom"~'a 111'" ''!)lllm!L1. n pl'f'lel'llo1 C"lISlltIlC!OlI.1l,
C/lI11" \H'fn"" "), como CI'UI U 1"'''':0"",-, p!'llld,
L,!",·, .1,) S.·IM.I" " ""'b;:"
,(,lll':I\.II,,-I:
"P'\:~ A d(·!"1- 11..
,,():., ,1"Plll;\JU.,,, .~"u.UI'."·I·.s,<h-.~d!~ Il1!l'lli\'I~'
PubIIJ·ld:uk. (' d",I,·"" ~,1<,. 11oOj", el .. mpnlM r"IH 1'~<'d,jJo di),I"IU.1. "t<', ;', no\";. ul,'i.;,''', n:io

,"''I

f«;,'n,'! "' .. do ,H ,,."'>'(> !wil1;inllllll QUI'

~,. Ol'l"~~

, po.[(, ,'J'

~m'

pro:-"" H,nu lJf•• ~·:s.·,l<I,,~ ('\"illli-

U. in"UIUIUIllIII a!,il,'::U\o·.
Ilalul('nt". '"'''I [>r,,,'j;l li,,'!]';" ,h ,'''III'']"il.,
O Iwadól', h".«uJo a\llJ,~ Iu.rga$ cvlI~I,Io'ra' ".1"\10 "a.<D do; n;l.~r;'nci,j, "UI <.:l'lIIW ,"~lb~l
çfif", " .. Itr" E·"t,~ 1~!iI!.'J, úll'mltl" N'1il!tiW;() <;J.ve!. ')
qUll (""'H 1'I"III<'l"ill<'lllo U;ID Ó 1'.1liLiCI) fi IdUl
E-"<' ,,,,iID" "qll" s,' 1','f"I'" .. ~ CIIIll>hillkáo
EI" ortlAlfl jlll'ld",;\ (' ,·.lfllltlturl<lJl:t1 : fU1I<1;\·"". 1\1.1) ~ UJIl llr'lio-t" jll"l'ial1lf'Ji!" c\:~...",t,C8ÕO.

u,-;" s;, 110" p;i'l<"'pi,,~ ,lu dll,,'it<1 Illlil"er,'l;\1 do< ")" 1"'iwl~ ;'I!<:n;~~ lln\,\ 1'1"'~\llIll-X;Ú\l: 1'1""UIllf"H'I
pnv,,~ livl""~. 111,1.', d,l J~ll'i"]Ir'lIder\"I" fe,ÜkJ,,· qw' <J mdl\'"luo ",,"wreu f·m um facto Que
cid,,!'nt,-n "11.,,; p·m t..>.la~ ;1.1\ l"r~",;~1 {'lU 'li'" ,k~,'! miuIlll :'\ h)'I.'útlll'''''l rr:r:lJbda pt'la. CU[)-

~~'~U!:;:~l~~~'.;;~;dl.~~,.,!i ~',:IL;~I~~:~~::':Ill'C

du al'i'l_ s·,:t lllcáo.

o !\R,

C/'I!':UIO E C.\~IPOS"' E' pl"\:ç,~C qllê

r.. . o:lo Hj,t rei'!.

V"m à rn{>l'a o ~e-:;-uiDI.e

() ~R..""(!"lIIJU [.<,wn--!"'I".I,,(\;

Irl,,"~. :mt,('3

d:~ Pt'íl\'a., V. foi):. l":,,10; "IIII'IIM]" qu"
ú real'!

Relllloi!'O qu" >rI l",,,,,\m ao ;:ovul'no as in·

Ntsf.e ca", tliz n. n.rl.
"U.Yudo " \'1'0.·.'"."

{ornla.ç(ic.::l \1f'r<,.i.·!lrlaJl Il~lrn. 1l,1!'llital' o Se·
n~do

a julg.'!·:
I.· - Qll""" O~ lJwti"\l"~ Jl'lI'qil6 C!rlfI. pr,~....,.
sem J!1~;nl nlltOl'h~';I<I ,1<,ou.l c.1.nUl.I~, () '.~'.
1I,,,ior W"II,IIJIlt..ulk,
Z.· -- SI '.,f.e ""lIa,llJr ~ I\Cloa, com l'II;'I!O,
como ooll:<(,1 (h irn!lu'n"-", 1'I.Ir OId"HI ,lu ,'" .
..nl'II". l,m l'sta.lo !I(1 illl:.'lIl1Ullllli~al·illrl"d",
situ,v;,J,) quo im\l.,rl;,;o \)\"1.·:1<..... , Ilv.~ me!''''
dedG(".-;;I. no :l.1th'lIH'nt,), ]Jurt>l.II{'I. do pl'()'
':..'~w, qu.: l'~lll clla 11;\0 1~,.'I<, COII:"';"f, c, fim·
1II'.~ItlUt!'Itl"Il:", IUl Y]{ll~ •.',i" d~,.; JIl'cilo>i :l'"
sJ'l!"u""lu,-: ;c', <lU.L·; ,a\lMIa.:, p"I" '1l't. 20 ,b
COI1.<tl!,III<:;IO, I'HIl ;:nl""'ltLada IIocnLu\(le I.nuOfl',m.lcll<:'!I), <lu

""I',)!> k::I.<Ja.~i\;o.

l'ial" 01, .., >"c·.',!',..';, '!l de ju!lJó ,k 1893.
Ru!! /I'o'h""

~r. Arh,tid.~",

tomo

11.

Lobô - f:.'r. pre·

IMI,,,I'r,'

no ill~uito

~O,

nUl iJ. p!"ODUIwin.

&."'t:

d1\~iv", :~ a:ll.,,)'ida,),' pr",".~","ulV, n lI,dIN"
"" :<UWs li. J'am"I',l l·r"lx'dl\·,' jU":\ ,l\" ,(,[,'I'!'
,,1)1,1'(: \1 pl'''Cnkllf.·;~ ,],1. ,,,,-," ..'1<;;;0. ~I u J.(,o'n·
,a,]o )\,tO Ópt"l' pd'J JI\]:~:llll~I'f." illlt\1<"dla.tn. "
I~I" <',. 1\ "I'P(Il'tlll\\t.:dcl,· ,'10 'l;]Il!"cinwnt..,
•\t;. <"
~I".", I!"au,j" U lJldl\ I';IIU e pl"f'S<'
"I!) Ib;.'I'31lH·, I,:", t<-", a[,.,·c,llIL,:;" IIk I. <lut.,·
rlt1,,,I~ qUH ra,." [ll"j'-lw d,' jlcrlil'.lkf'n,:a. tWIIl
[.'JlI '!,h" (lal' :l" "li[lll"-"',,·"""i. 1',.1
h"Ii<.<:";'V)

J:,,'(,,'.

l''' .

da o.ln~~jLII":"lL),
P.mho elll dll,·tlh 111'" ';':'J;\ ,h O'(IDlpe~ncill.
ti., S."""lo '·S,):<,ro1,) [-'''10-;' )<;x~",uliYo n lkcli\.,,;,,) oI'L e,UI",~ I],' :)]'i ...il<J pu]" 11111 cl'ink qUI!
.lll,c" ,: ,I" u"tu,·j,'.LulO;l j.lUIJu<!õ" I\lio ha qUi'!Dl
" :gllm'" ,'IlLrclt.nl.}.

U

o

n fado

M:l)l';( o 1]l1l' S(~ não ~I !"~ ~ii:" O~ pormenores
'll1~' o udel'lnillõ\rnm, a~ cir"umskurclJllI que

E' ]i,ló, i\1""ntlo e 1""/.\ cro dil.lCu~,ãó,
lI.idell~',

o

ele

ón,a'(>~Í'I' illgl\llI:l~ ('I)n~,d,·,\\o,.",~ r,'nt)'al'i~.:! no

l.,dúam.

O SR. C"Y.l.110 t: r.A'!f·,).~-B"llI, mr.~ póde
illfol'mar whl"l' ti 1:1<'1.0 em si.

O StL AR!.'·;'!I>!:S LoJJO--TI~lla-.s,' ,Ia 11m
,il,.~·II'.~").
Trat;.-,c (lo pedil' ao cl1('!i", ,\" 1':'Ln,l" lI"1' prrh'h"'; 11;1.0 ,1,,1 ('IUOO pob!, _.nleciIA!' ou
;,mfO!'IIUl O &lD~<do dn t'~'\l~a ,la l'l'I.-"·.,.) ,In ai· l)l~'JIII~<lI".
O :-It. ItT"Y l\All.n(,;.~-O qll'~ ,; )lI'I"'I,'" é que
mil'UlllC': W!lIIJo.:n\l.olk, d,~ m"tn'''-' qlll\ ,..
n". ,,,il,;'1u," ~i .Iv 1;'.;to f{,i di) pr.";", ,'m 11(\u~,t"rmlll!U'l<m (\ ,!, I'",;"" PÔI' tllll) (.:~I.\ PI"""
ou \,s!..'o tldalo II ."! ,"c";, mf"mmUllWd.\'d,
1<:1'\1.11(>'. i'.'"'' ql\(' 11'1.{) p,'J<!" 11<"'1.1' 3.1) Il.I'l,itrlo

requ"l'imfHlto 1I11bmc't\ltll"

fO\~~;~.~,~:,1 ~::i ~:;:~~ ~~: i, ,l,'.I:::::;~~',r,~I;;, ,:.li,'~~~~:, ,,~;:,;;

(1(1

pl"O

-,',·Z•.

tIo 1:«""'L'll".
O

SJo . • \',I'lllll~i

I;.u,-V, Ex

.<:d,()(jll('.

exi."I,.. "1'1I11e !)"'"t\~,,,I,, jwl ... II;""·.,,,!'· W"ll
Em to,l,,~ "~ ";'i!Jl"" ~r,'.\','.~, t llil' 'it" i,u'!!!!' 1{p.ul("lk, e (:;M~"" quu ().;; l'l·illJlllall~I..L~ cll,~·
U'"l;,L ""'1 d,'l jll ·ti':,' »a,' ,,", P:',",,·<lo,'" III'i<",,\,, ma.m d4'I:cl.o{"'lltl!nlo.
UIlIolI!'.I:'II(1 '10 cleliuqw'lIln D'mo Ibl~'.-Q q

tiJ.nt..> r,,,·

,h. ",'j'il:~'u;,,'io o SIl., RI:Y H,~I:IlÓS.l. _ [;;.... , t' l-"lI'", til.....
<) 11)"'.11"<1,, nI.~"l·v."io. dn f':llt.iI"WUl\ ma,,,, Wl't! .. : Ó OUl.J"l ql!",t.;j'J.
,',., , ;J, "o ,I" I""""''''"'' '>'Imi·
Il l'ill, AIII'TIU,;;' IPI!)_ E:;tOll "1"'lla,; I',,·,·
jlOlI<leudo \\0 Sl'lI ,,)';1."1.0.

JlI',"'~·"ri(" I'"r r.llh'"

do ,!,'Iicto, E--..:, ~;
aO"!I"<lu com r"

nl\l·.'Jl\lmurn.

ANNAHS DO SRNAOO

Nilo vouho, Sr. prcsi<.lenit', IIpl-e.~n\ar Te- nhl1'l.r1lP.ute (", oo:\C<,:ãua. que ellwl fiquem subqUI")';IlWllto. 011 n.lt..,ra\' o qu'! roi nJlI'esenl"l<:lo lUettidos.
o SIl.. Aab""l"lm:< 1.000 - As garantias s.'\o
as (urmas tio ]JI'()Cj%O.
.
tomar'l 1);1 OOll!U'!erai:au "nvltla..
O
SR.JtU' H INI!II~.\- Tiveo cuidR.du ~r·TlreA .Jioouroão li~'.(. tuli:\(lfL 1'013. hora.
3i.!lJllw. (11;1 ba..s .....l1' a lnill}l[I Ilorglllncnt.:l~,"io na.
Ú ::''11.. RU"f DM:JIn'A ({~,!(l .""'/"1(1) requer jUl"I!ipmct('IlCia <YIlllililueiOlll!l de p.lIZ{'.~ t:.")jJaZi!8
l\l'()l~):':rl ...ãod~. hora. l)"lm cOnlmllal' a. diseul!'
do tlIlSlnar·nos; iUWllllll'xlci er;ta.c."\.:l.1,. I~)uh{li
Sfl(J do .;.cu l"l:querinlelLw.
Itl<l o ~u predo:o.o I.enl}lO, l~lllJO a. O!"irtiõIO
O RIt, PRF.BIOI:NTe decl,'1~. 'lue t'=~ pr<IL"O- Josjud~nsult():j ,1\13 luuis notavd;;, ... Eug:v;ão, na fUl'Jnfl. do ó'i'gimenlo, na.:. flÔ/.IH GX- rop"'H:I, deci~\o rl!;l um dll..~ lllRil! allOl! I'ar!a.ceder de wf'ia 1101'",.
O\"IIWS, parnjustifio::..1.1'a rnillh" ollinilio. Nõlo
Gou~ulr..:..!u, o S(,n:(.j,j C<..IIlCiy!e ti. Pl"l'o"/- IIR jj('lIhUJO<l ,JiJT""üll{"a enil'o o principio
gaç;\Q.
.:o:lnH~lulcional t'8t..·ü>etccido DH Rt,IHic;. <I o
P1"lllct..,io oon~Utndull,,1 est..1.I~I~,~idO) entro
Cou!JDÚ[l a. diwus.."-il.o do requl""l'ilUento.
I~·C., qllanto i\.O pOl1tu quo n~ iu\.e1"OS>!.1.: li. se
pl'<JluJ)(\ t\ prisã.odo dt'pntndo ou 8enadOl' !>l'R!.
Ct !"'il·. Ru~' frll::a"bH8;1 - ~l". jlj'PÚ- ".lItol'L&u,i\() da t~\IL1!101'":1o l'~pectiva, como aqui
<lell/..-·, pt:11I<~m 11.1):\Vm" dil'(>j (!m respe;o;w. <la s::> p)~)lllbe sem nllt(ll'i~fu.) ih. ";ll!1~!'a. li.
ooh,,· 11l'P.1)!lillallu,.
pl'llIo'íO do lleputa<lu nu semulol'.
O 101\11 fim (i. ullicllml\Uu'I lnost!'U1' a in1ll:~-stllIIC;~d1'l.COn~l"atlicção!jueS. Ex. alt..:iIJlleO SR. Ar.ISTll)~ J,()!I)- Com as duas el:me, entro fl!! opiniÕM '{tiS gn,tento e os prin. O'\I'Ç'-~'~ cxa.\"a.cla.~.
cipio3"01l~"ad05 DO tcx!.o cOllsl.ltnciOn.1.1.
O SIt. Rm.- n"r.n<."u_ Com M .lulI..'I" /'tJ:CCACo~lslitui('ii<l('~~t&l/J(!je(."e: 1',11 1Illpm:o;.ilJi- P".,·oes: rnll.~ li f'X;u;t.lI111eUW (nndado nessas
lidlU!O ,Ir- pren,let· 11m l'epn"OOnt..1.:utu da Illl';-'-\/) eX"ef'Çl.i(o~, quu llr-ruonsll"O ao Senado 1\ l"n"C0;sem lI.ulori..;açi"lo da. re:spooti V1I. ~rual'a no< si,lall13 11;1,. tlx..igel1cm eOJl~tilnte do meU L'!}{jll&CIt>O:'l CDU1nWna; 2', o. faculda.dú de prcuder !'itnellW.
!!eW M.~' ;\\\lo,'i.~ç:W llo.~ c,"l$(I,~ dI-) Oll.'o\T"ltlLcm
F:m que cvn~il!u~m 1L«I~IeeI)!:üe::l1 Na. possiell\ (:l'imB Inamantavel; 3", lI.úhl'iga.~.ão, nes- bili,!ade de p''''n'],>l' qW'lHlo um mOlllllr'O da
M hYj)(ltb{'oo, j.lt\1~( (I. autori";we {llIe (;,!,- n. DlmaFd OI! rloSelladu (o,. •..nl/lido em JJllg!'ante
prisii.o ou que dirige I) pr;:JCe'"H{l,t1e ''lJl'eS(':nL,w ,lt)icto \ll\ cri IDO ill<\nko.nç:wel. Qll(\lll nli!< af11. l':I.U\nro. 01'1 reõpeclivOo; dOl\umentos anta da fi\'ula filie conlm o \"~preR;mt."i.nw. lia. naçiio,
pl'Ouul!chl..
d.,do como Jlre80 lIe~~ oonr\k;'l'~' uão 'os UI).
Ho\m WI qU(lli. vi:;l'! <irdes p-rinel\,!().'!. o Se- lM'l'Tlf'll~uIO um abnso~ (,]lH'ffi ]\II.~ a.~&J:.'glll'11.
mulo I1~O púJe enll'a.l· 11" exame, 03 fiI.C@ flUI! o I!f)\,(.!j·no nim (lL'L:"u, <:ornu p<:.lo kr <lI"
quo n.1l101'iS:Hll ae\.~o u 1ll"(Ir.es,o rontl"J. o ~e- I':.«!o /111 l1wlilo/' b!~'~ lo ,lo mU/lIJo, "pI'N.i':llJdl)
IIlulol' \Vantlenkolk, ~;IJa.o aotl:S da promm- !t/:I circn)ll'dandal! dll. prisiLo fi US dellleLl~ dll.
ci ... , qlllmt!LlOS õmtos lhe (ol'cm del'itl:i.mcn!.e in~m.Lllç."l.bj[i1lillhi no ,Idic\.ll"!
1'.'Il1"ttidns.
:-;i, llOrl,.(nlo, (L ki IIl")oI" Wl' ~i<l" "Iúla,\;!. de
!"';<",.l-'0NUl, Sr. Il"esi ..lenie, ast:.i. s\llx"II'Ji- dou~ llH){loo, Oi! pul' <11"1"0. ou \1111' n.1Jllsu do
n:t.do ;~ oond,,;:lü de '1111' o :\Imh...tnle \Vall' fuler Executivu, é, na.tur"l. e n~ce.<;s;~rjo quo
del1kulk tcnl'i\ ~ido ell\,ct.ivamcll!o pl'm:u em lIquP. I'N:eI'V:ldo li. C~'4m;l.1'3 au ao s.·nadll o di,
tlag1'nnle l1elido B po(' cdlUl.l ill;Jttlanç.(Vcl.
1"11.<, ,li! w~rllie..1.l' a c!u5wnda do abuso, 11.
A ';"(\ritlc1u,:·;i.Q t1,\ l'In.granda. e a. vCl'il1caç,'uJ ~_llilidn~I.{J ,Ia (.1")"'0 e a l'(>~l:I.1.~'ida,lo I~;a. (wida. inaOlv.nçabiJidad,· d,) ,lelict.o (\U" Ih" :\t,. 1Oa~ COlO lh:;penM tltL amorlBaÇiI.O p:;Lrl,Lmeu·
tl"iliul'.1II S;lO. lJOI'la.nl.". f!Ontli(ií~ill \~Jlci:l.r::lI, tm.
tUL rl'J.;"ularilllulc da pl'is.'io.
; O SI!. SALl>A/>o"UA MAnlNllo-Apolndo.
O ~r.. AI\l~TlI.lI:.S LfU.lr)-i\{a.s. COlLlO ~c veri- i O "'n.. [fl;r 1~.\1l.1.:>~.\· j(,<() Ill.-";,til'ri. ~I'.
fie L is~?
pl·l",ilkntlJ. no ~S:<11I"1''-'' (IUP, ,W 11)("110" p.1.!"3.
}J.'!O JlUl!."<) oolJep; (l meu lluico proposito loi
81teI'Ua.l' (o."t;Lil ooom·v:u;OOs. que O Sena.do

O

~I\,

RUl""

n.\I{DO!!A~Vf\rifiC.'l.-.'l<'

imme·

di:\taIUcu!.6 depois da l)l'il~io. sob pena de
~'''" 11111'1".<10 cOUlplel.a.lll(!ute o (lh'C\w dll. dufc;";( IlaL'lanwlllar.

::!,il~':·C~!~:;;l~~d~~:I~~(~~;-~~~o.;,~~.~I:r~'.

~n, llm~\Jn, 1'(,,;l"'V';-lI!" o ~n.rolo Q<l h:\Wl"\'"

~~~~)~\~!::t~I,\~,~~~,~II.:nÇ~~n~~í~ ~~~~;'al·~:~~~t\:

i!UO pc_tem !'IJ]r>_~(IUioM.I-o(ll1 annulJ:d-o.
pan. ú mOluf:""nto cm quCl
.
no~ ,~I](<guelH os p;l.lJI.lií! úo pr~o, ~ ela!'" o
I{)
§Jl-.
i'lllll:aõ-o .:r.~~,·~.!t'a.H1 i
Ild,ilriu inú .. lloidLl quo! clei~")D03 J}':' m:io do I··tnbrll. 3() Ren:vl0 (111" .!iH o j'll'inwil'O ,1("UrJ'el'
POI'i!llC, S1'.

es.~ v~'I'iftcaçi<o

pl'e!Lidenl.e. si I'Cf'CI'V(U'UlVS V!l.,q

Podl\l' Ell"ICulivo pl'I';' prell(I('I'

ÍL. )(Ull

VOIlt.'l<1C I CIIl dr·!t'õ<!. da.5 illllllLljlld"de~ P.l.1"lJ.llLl'Ulal't"l.

l'epl'Co'lenlolnl.cs da. lla.çâ.a e prolong:u' loJefi.- qmulilo entendeu que clJa.::: havio.m sido ala-

S8SSÃO EM 21 DE JULRO DE lS~3
(',,~li\.-~

dura.nl.8

on'''ITld()~

o~ J~limanis

('!li ....

a<:oot<,dlllenkl~

bril do ,mn 1 in~n_'",d,O,

Niio 1:<l~ltf,ldIZ () ,'~u pl"OtI'llfll", f"CrHJIIIH-nt1:.ndo
IIUllor ca.llu,\ Il'~ :l1l"!Y:<!' ,11\
~\ICCl"'~()~ 1~'<"',IlIi'~ a"i lJIUI'" r<I':ll'I,n'ju n, l)I"j~'in rll\ aUUlml1tt' Wa1t'!t:llkoJII, ,'i\'ll"tlIW IH""

a,x,,,", "

37

Dj;lI'a,: l'do senatlor Eduardo \V~<n,lpnkoll{, do
a"l!:".,sI: 1""",11 jl,~ [.Q'L1.17.\ ,1e S:lut:~ Cruz,
~"h do ::;'·I!:I<\". 21 ,I .. JLillio ,lo 1393.,I "''''-'' 1.'",;.Il",,~Ii,

I!;' litlo, ;'poi;«lu e píl'ito ,~,ni\Uld"UlOll(Q

em

tll"i:U,"<;'lI),

~"ll C'.(lUCl,jt<>," IIn'pj~"
tÚ",~\!O'!II 11I~liudo ~ 1',<.\:0.\'1';1, t'\lccrrll.-llG 1:\0
":~\,,.,',I"I' i'lf",'m~ç'-w'~ >iCgllr"", J',~",'"liJa,' ,In ui~eo""v"
:i\ltnl',d,uJc p,li'a sol'ft1 C'lJa.~ Ilolil!cr,u',

!tio ti" JiHll'irn, Em

'o (0-00", !ilD"€""':;<_'":,,nt~, \lnmUl~,anrlo õ\
"'~1l1 II:~ ''\o [.110\",10 (1('. "'Ir '·;U'I'll1e.iu ,h
tlil'lli, I "I .. e IH""",,.;,,i,h'H>; tto :-;"0 .. <10, ant.'.~ " \'(,1;",'1", rliz qo" I';u' ~"J')Il:W" voto, "IH l,ri,
l'e"II"I!" u ]]!:L:', {)l~lfil'''!;J 1,"1'\ <1i'''I',,<i,','\u "'HI_ '~l,-i",.I";;iro 1''''IU~l·iIJ.lt'IlI,<) d" SI', !{uy R:\!'·
:\L':\I,d'l, õlO ""_0() d,· ~cl' ('"te ;:ppro~l,il-llciona1. a, f]u.tI r~,:,ital'Jll, ~'"r ltlu ),,,10,1\ b,~",
JI\,j"l~'I]{iel!l']" tlo- UI"llIb,',,~, ,to ""l'IYIII'~' ~I;l. \'",1,-, 1'1'<',:l>d,,',\(lv" 'lll,st),\1livo ti" ê'1'.Am:tr<l
tivo ; por outr,}, " ,'Uk;\.'ja tI\\ k):I,<l:LÇ;1.o G'\V:th"'1I11
l~m:d, :lpplu::n'el a t<Nlo ridni].'w, qU\llqu"l'
O Sn, R\'y BAlI-ln;, (..>,!" ",'ri" ..,) roqn~.r 11.
tlUC ~(i'l :( ~U'l P",;(,,,~a s"ehl.
V,'!m;'!) n'lllllll,ll ,I" ~"\l 1'<''1I1''i'iUIClllo,
C"II~u1t, ... 10, o S('IP-,-Io :Cpp,"l'Ô'il. ('''~!) 1"~lIe
A qll,'"I;lO ::;Il,I'~lt"
rli~",lI~,'O rnlclldn di·
1',~d,<lI1Wnt6 com unI ILletu rh' p"l-lL'11 Im\.OI'lB- I'I"WLI(.Q,
.!:"It" allal,I',,")" pda jml!j"'II"1 di ,Iria. mui
(l SI:. ,\.\r.~!W CAV_\L(',I_,," (t '//1 "nk,,,) Pl'
(>.';jJ'·('I'lIUlenUl }I('}O jlHOa.1 f]1I"- hrllklll~·nl··ntl' qtl!'l' ,\1':,[;""',0;:1. 11:1 v'-':""lç,W t.l!~( ~~'ll ~uld,l'
dil'i~~' o :-;1" Itl1Y r~lrl"",n, " (1,),[,.:<f', !t'<'ffi nu· tul,!I'(I,

J.

l.o1'il<\'],l:';

IJllorma,:<'~'l,

oI-1s

'lnQI'.~!1

,a ill;civ.

O S:t, 1,1'1' FI.\lm ;,'<,( (1~'1" .. ,-.I.:m) 1'O"lllCI' <lo
0011"11111' <;II:ll>, Que " iJlust~,,, 1'11:<j<JlI('lrll a v',I."::,,, n'''IlIIl,d ,]" -ul-,';li!.tl!iV,). ~i 1"1' 3.p'1110'" DIlUlIL' rnl '~']ltllr;lll(l CI,"" "",n"" "Il\ pt'l),'",h.'t :"·.. r"["'lwi,~ 1'0'1111"1'101,\.
/H,ia. bt,) é, I'Ill n,>;':-l.l.lIt!1 ddwto. in!!lll'lll'
Sld"IINti,I,,~ " \'Ul<l~ ~U"'\'_'o.~L':"meute,:!iCo
\';1.,,'" ,,'-'s u,l'mu-; d!\ Id,
allp!,,,\';,.I:t~, I~ [lrélr"l'ellcia Llo ~111,,~ltntl\'O e li

O SR.. RUY n."'UI('~,\ -N"u [l.l~~hvlo,
O ~II" ,\L}U:;IIIA D.\ulu;jO,-N:\o.t houve n(\.·

/,;'I·ILII!.I',

Vo[ .. <;~" 1I0mbl(11

d"'Sw.

:!:~", tI·r·~,'M<df·nt.·
IlInllltlll' Y('UOOdl<l' ,~ Ch!\I!lll.!la

'11'

dIZ

qllo "ao

jl'~l'i)' I~ VOl...·
,lu ~~\blljttl!t\\'() ,!o S(', I\m,t['()
ren;\llul' I'f);" ral~\h)'b"" Iple MI.OU a.;':0\'''' OQ C,,\';\k;L:lII, d"Y"lltlo l'<l:-.I~>lld,'l· _ ~i ... - l'~
lnf-xmn P')l!tJ, ,I,' vh('~,"1Il que j;'. mfl t':OlIoqnei ~"Ilht!l"\~, '111" fl :I1'p,'{JY.• m (> - 11170 - v.. que
o a\IHO Il\~~ad", ,'1\1 r.'H')' Llo oon~~"" UI-:\. vut,alH ,'nl ,"n~i(!n ruull',\no,
pr,,~).
Pt<o<,,',k.<.' :, dl'''lIa,l., " l'r_'l)()od.,'o_riM --

O SK,,\!IAnO CAV.-\I.OAN'l'l-,\cr"diteollObNl

ç.,,'

ll()lllllla!

Dal':l.ia, A.nt<'1l10 lsa<'n", J(~<o
Crllz • .r,,~tO O»',I<>I'u,
(;a,-"I"IIIlt.i, .IL'l'luilll
O SR.. A~!"'H() r"W.u.cANl'l-Vel'emos k~ Il8. r.w!lamhn,'o, M,,~si,).." ,I,~ r:II,~IM,,), j{",::1. Ju·
diS(:IW1;'iO th W;~t<;l'(~',
mOI', C'H1lilU ~ r~lIll1r~'.'i. :\1,]H",'1 Vil',\llrllllJ, r'o()

~Il"

Htl\'

1I.\ltfli'<SA -

M,\lI,.~1

E:;t.;;. em colltr.,,- osSrn,

di(":;I/),

E, pais, ~g-ulldo o que i:l diz"n'lo, p"ll~(I,
'111'\ \IIU ~ltnpli>a p~,Ii,I" de inf"L'IIl:U:'~,~, ti/I:).
C~\l':«:wr I/OHI in' ,'u P''l'ti,(al';o, ,h,·
VIII'" :~... li~r'\7.t,:,oo: hl:\'upulm !lI> ,-:"ol,ld",E ()'<'_',1.
(, ifo ~i:';lIl1k,\i;,\o (lo l~QU!lriJU~\J(.o tlue tem fi.
llOnrn. 11'1 olT,,)~_~,'!' IWilh mÜlll"I!t.o, :<"-:<:'r;II·
r;uHl() 'I'm !l,IO S'_TI ,I" sua. ».",'1", 'lI!'" s<;
neguem t.od:l~ a~ !i~)~lrILI:~<,( dn. 1"1 I! 11110 ("orl'

JICljuut:t t1e

P,~l,,,, Cnllil,\ ,IUllI,'r,
,I'I~'" IkL'II;'I',lo. AIÜ;II"

'nil};.(,,~ \"""""'. An~ti(h'_,; Lobn, J'-"'-'1nim ~',,

li"H',l;

Olt"l1i, AlIl<'l'i,'o lul,), R"trigllt'S
Ll"s"l1za. SJI,.,. (~\n,.lo. [':l-

\I'-"~.''''''Ini,,\
1~\nlw:<,

I,,,ulhl') Harn o

Lu~)';

LIL-lrilll) (~.I):

t:

-",'" '·-IH ~l'" F',lllei",.." \.I""It,«I", S"u'':'
C""[110, .!o:LIluim s'1.rmcuto. Eh',PLI MJ,!'t.in~.
Catnn,la, 01(veil'" l;:dd,u, Alm"I<I., Il.il'ct'tú,
Jo.tO

!,<,'tl':t, I'iI'IHIIIO

da Sil"ell':\, TI1"IlI"<:

stiLuic:<lo, p;\!'a "I~l' r"itc. 11 d",'[(h~jus~l~a;;J. Cl'II~" RII)' flwl-",,,,. I .....l""", n"i<l. (',\I'H<;»)"),
qUa.I.,II~I' do., UWll1lJl"~, (/""ta, ca..'!a,
$.\td;lnlm Mnl'inho, PlIlllu<l'O GUl',k8, U. do
Oito 0(111", lõ o s,'?uinte
Vem 6. Ule3.1 OS"óuinlA

AW(LI~I e 00\\ 'I''-'~u Ml\\'WI"~ (17).

o.

o

fij.I", PI·~to"~.~»I.-CO dt~l;}.r::I. IjUQ
sulll!',ill!~iv() !;,; ;.ppro\'illto pc>r 2~ v(>{,,~ ,:<'onl,','\. 17 t C.l"~,,,t~l''' 1'I'l1lu>!ir"tc!o () !'eqU>'I'\OHmlu
do::;r Ruy Il;II'b,;~; ..

O SR R\:Y R,\l<l!"s'~ (1'"/,, ","" .. ,u) J1.Cl'edll.a
TlêQuého 1)11,1 a mf..'<fI. do S6na.rlo Omcifl ;w 'JU6 o seu_ l""lu,'rim.'nto n:;" 1,)'.lu NlllSidtH1l1"
iMorm" :--e P«iiU.Jlt:td.-" Ih\}' I,"'" 'lU" " IDl\.iô ;l.rnplo do
rou:re ;l OOJUrnunica.;-ão. b.Ojl'l/61\.a. 1\ 6.~t.a L:;.l.- 'lU6 o.queUt.I IJllOI Malq. (te:i6r vot.3do.

prosido[}~ dl~ H.t\publiC3, peodlmlnqnc
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Pf\Ote ma"

o S.-. Ru,,' n:,,·IJ"O..~~ (»<'I« or«CM.)
-SI" ]Jrc..'<.i'!eIlÚ", re<:(l1lhf'<.:o o rl'lteno qUB
pnJ:<itl\:O ~mpru ;\.l; .le!il)l'l'UÇ<'oCS ,i~ V. Ex.
A' ]11'imeil'a vi~t;\, plll'ecia rp:llwefl\.o:- 'Ju" a.
deei:>;\O dt~ mes<~ cst"y,~ Ill.lrr"it'l.!llcllle lJ\lm
p<:l)\dcI'1l. \]uo' um í1~8elltada.. MM, OOIl,iidel':uio <letidam"nl.e O

int'imn~, ao });).!;SI) q~

(J

OU!.I~). !){'11e lH~n(l;!:. POrl"l.lIlo,l'8C]uel'l.b I1W.'<,""

qllO, o 1<{llJmet(;~ ;1<0 voto do Semulo.
o

~I·. PI·H01i1~,o('>J~u:...t~ t\xdusi YO 11"

rc.qU(WiUll':utll

flull'U, e,pol'l.LLl' a.<l:\lIulpta, me p:tl'ÇC!) qUI; ndlit\~ o:.. rnd:illl' 1"3Z"U !!III 1';"i.\'OI' <In lIIi'U mo'1' li" \'0\1',
Kii.o se tJ'"t"L ó\ um ~IÜbt.ltlltiYo; lr~t.a.-83

to,quo em Yil'~udo da prcr"l'cuci", tlm:I'{'[;U]i\
Iltllo SI':'I'1I10 tltll r;'Wfll' do \'('(jucrimou/'o do Sr,
Am(l.)'O Ca."a.JcnnLi 0,1a. ,0t-,'i''i<J d~l.c,n,)(la h",
llIois a.deliberal' sol1l'6 O P.3:jUUlllto.Bnll'el"ul.o,
aUclld('.ndo aOIl a,.,;\lI)\(\ntos orrc)~i",')l pdo
\~~Itor \lo jlrime.i\'O requ,"riml'.1\lJ.l, con,.,ult:.w;~

e

Ih Ihllt~ l"I'lJ.!lI'.l'illwnt,,!:, \lm dn~ (J\l'lM mais
(l,lllplo do que O OUI,I'O, fl õlo ajlprova1.'1o rla(]llcllB
quC' \'CO'Juer n1<'IIOI" DUU1"!'O da 11lIOrm(l.CÕOO
nào Jl':~lc pn:ju(}ical' o Illltl'O, qUI> l'cqUC1' in-

O ~~narlo so1>Jot, N,bc,. si e.,(.;. 011 uii.o prejudi- (o\'maçóeg em mai()\' qU!l.ntid.Hlr>.
cado ('su' rp'tll('I'Wll'llW,
POII()) unpol'ta que o uohre >«·lJ1iIlor. I\utor
do ~qU(\I'IU"'lito, IhelÍ\'t!-'-"" ,I".do () ();U'a.CLeI'
,(t !:S~' . .Ro.~'i'l:-\aB4~(~r<o !l...oh(J> (}JrI" "". du lIl1ltStit\lti"o; t-l._tll. ~ al'lntl'io de ~, E:t,

ti ...,,, ) _ Par('c....·l1\o IJUO " I"'imeiro illu>lIigtmda 0:1:1111. por V, J<:x, ".,m rel\l,Çll.o no~ tlou,;
l'("l'U>I'imi'llVl!! 'lue a~\oo.llI li", ,;(lI' \'o!.-ut(}lS Ú
,\ vOl'd.a.d"iJ·;:J..
,li. pelo tliSClIL'bO tio nobJ't.\ sen!ldol' pl\lll {tio
Omutls do Nurte, j;L pelo collteullo lIo &1\ l'l!querÍll'u::nlo, ",,·.\'ilic:lo-';(: '1\\0:-' illwnç.:w de:;1,o.!

cl:\.<;silical' flClI tl'l\.hn.lho tomo maisoollveuieute
Ih0 p,l,l'Scel' ao l'cs\11I.arl'l de Sita. l.actica. ou iI.O

llltlll'~ de MIa. opinião.
Ma.~ é ~ m=, (\ o SeJlado qllcm dcnnitiv!\.,
mente dBv,' ,Ielib..,ral· 00:11'(\ o n.-'SlII)l11~,
Nfio Im 8ults.tituti·vo, !)(oI'tlllO n.io ~o NJII~rl\.
t.lictm'ias ,\3 i,leas <.'0111.1< \UI \lOS dou,> wq\Iel'imento>;;
<i.lltes, l'OlwiliaUH;(\ p',rr"IJn.mellie
r"'lw'l'illl"n[a ., J'(~[lJwnt.e c,;:cluil' aampjj·
tmh, ,h.~ info\'nlil\"jcs pedid"" pejo SI'. Ruy :1.I11)>05. Um Ó JIIai~ O:dNlS" do qu<' o ouI.ro
•.
B .... rl,lb.a.

O ~Il., ttu'!' RUHh)SA - N,ul:t. lUai~ liu,il :4.()
Sclla~lo d", que I'CCUo;.1.1' S..lI Y"w ::w UWll I'C'
quel'lHlE'llLo, IRI. vot.;~,;á!.> dclk.

o ~R.

;\1.I,NOBL VICTOR!NO ,--

Cômplf'l.:l.lo,se.

o SR. RvY B,H:OO~1l ... I!. MInO dJ.z o meu
nohl'!' 'lmlgo, scnador pt'1a. llahi.1, (·.jll\,; dous.
O SR. A)~lt·lln ...·, I.uHO - Il!' \Im tl'nbo.lho l'equel"illlen\.().~ >'1\ illlo\;,lTam, lIe comJl!Mam.
POj·!.lnto, n meu 1'f'11U~I'imcllt() . não SlJ pórle
illUlH; e1J(\ fldla·~" Yil'~)(il!D\('.II!.c (·x.,]qjrju.
O SIlo R~'\' B,o,!(Br)',\ - V. F.X. tmn (I. oon8111"1~II' l)I'ej,!O!iello:lu pelo sllb;t!tuti\"o,
!.n!l.;OI'irt, 1'1:(:lIstJ ~iJlI '1'0111.
O SR, AP.lgl'IJ)!o~S wno- !\ã.o !lII. t.a.l; nl\.o 6
UM SIt, SEN,u,...PJ':. - Aqui llingucm ww (l.x:o.cto.
maio,';!!..
O SH. Ruy BA'lfl«u-A' a.utm'ülaole jl<JIltj·
o ~)I. Ali" TI])!.'.', U'",) __ Nit) 1:1.0;0 tIU(:>;/.üo fi~d com qu« o unhrn ~ella,l"r )ldaCtlviw.1 P'c·
disto; o 'pi!> '!Igo t:qU8 II;!O Im. \l(!<'.j~illa..ll\ ,leml th7. que n~w !la tal, eu ~pondQ pel'I-,'1ln·
do vor.:,,' o l'cqU('l'illl~nlo (lo llvbl'(\ ~m)!vlot" t<,\ndo: OOIllO não ha. t:\.l ~ em que ha. inoow[Ia'
e. Cly,io ([11" ,,!.li fi, 1lI1~":;1 dl~lal'l)lI tlue "requl!' tII)!!!(];,()e eutre o meu rN]lllll'lllJeuto 1:\:\ mo.1'1111"111.0 "l'J.'fo\'l\(lo ('l'a um ~llh~titlll.ivO do 4'1')" ,lo l'cqu<'rlill('nw do UObl"" ~ella.dOI' l!'>[o
Ria Ol';.mue do Norlll, IJnnn,)o estê pe()o ~im
01\1.11).
o

Em todo <':<"l), u Sr. p\"esi,lclll.e,
como enf.elldll\',

dr-~iol;,.{.

jll"~lIl1,nt(l illti11'JIlaç.)e;

tl:U pede

(J.(>S

sobre l\ pri\:<5.0 e I) ouillfOL'tn:V,'{1ffl e nHl;s alguma.s 1

S, "'-'I~glln(l() Ó Ul(li~ n.rnp[o do ijL1C o pnmeiro,
a.ml)(),~

est.ào

lia.

idt\:L~

e um

l~fJu('rimellt.o

soli.

mé'-"llla. Ol'dl'ffi de

o !;ll-. Pl"e...idlculo('> uecJal~~'de novo oomplctaudo o OUt.l'(', um o out.l'o ~e n;lo exflue, appl'OvéJ.llu li !o'\IIiS!.i~lIti"l. do Sr. Almwo cluem.
C:o.val"".ll~i, cst...... eyiuoul.tiulent.0 llt'f'JII,ti,:-:vto
,) !"'or. lP'~'(.'oHhh~ntt~ - A' \'i~t.a da.
() rcqm:rimellto primilivo, ~pm eUlb..'I.I'ó'0 d(l
in.«j.~t.eDCh rlú 1\0bl'l:\ 116ml.(l,,)· Ruy B,'I.rlxn;a., ao
que~ ó. vil;t;a da. 1't'ClaUl:u..~i.1J ,lo Sr. senador pl'ia
m",,, Vai: :iubmettel' 1\.0 &nad1.l a uf'cisi.o do
}fablll., oonsull.w.i. t) Scnallo.
in~iden", .

".~I'.

. S, Ex, :qll'f'.mmt()ll um

Jt\.luoro 4:avH~~~:lllltH(Jlcl<1 CJtando H.. lol'!naç;íc~ do gov",'1l0, e tlividdo
o.rd..:n.)\lrI1s.:L quo nenhmna, {tuvi,la. lJ!:"le sub- lW\ dOIl>l q\ll'sitos: o pl'imeitn );()bre () llI.eio, O
~J.~t\r AA Jre o 3..~"IlDpt.o, dl'Sllf' '111" n,'W1I 1'('''II1C- ~nllllo oollt.P.ntlo va,'i(l..~ ;l.p,~i" ...\J{:s,.
)'IIU",I'to k.m n",.l(.o (lo p.1Iavr!l:snLr.;litul.ivu-;
O ::ir. ~.nador Amal'l) Cfl.ralCl-uli :l.pl',·,;(',n6 d"')l'W; d.L I'lra. t1ecl.II~II;i\l' !).(lrempWl'lli. 0:10 tou, corno !JUl>s~itutb'o; o llCl);'uinte l'Cqllo:-l.
nllo OOnrUTml.l.l'-liÇ com U~ fundnmenkl8 da. rn!lnt.CJ, (IJ):

outra illl!ic:u;l<o.

"Róquci ..o quo

(I.

mes:>. uoSeI\MO oll.lllle ao
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P1','sid,'lIw Oi!. Rrpuhlic."\, jX"tlmdo qu" il1[.,,.me I'(\\)r" a r.{l]JiIl1I111IP,I<:Jo, bllJf' ("II;~ a

'\;\."0

nnl'.l inl'ul'luar iL c"~a qne e~t,;lS OIooliH(',l,'
1\(1 orça.nH'H'." «"',)In o l'csulUdo

<,:,,,.,, r"lt\~

p;-Io, s<'nao]or E'llll,rolo \Va.IHh-,õl!l,d:, d,' "'l\I!o"l',"W"I...~ Imvill:,,: ,·"m l' :-;1'. lllinLitro
tI" :te",'!'·,,\ lJ'-"-'o lia I;),·t.;,l,·~:). d.· S.'\\l'A' el,,~ l·i'];";"'·.' '·'(Criol~'''. Na/) Im. 1'('n.lmOlllo
(~;\lll;tl";l,

;:Iccn','>"imo dI.' ,k~~1<"7:"~ e\1l \"o\,\\j", flS pt·o-

(;)"U1.»

Vohl!I.\"

lJL".-.r".l'f\n,;i;~.,

001l,·,·,lid ... ('!o;!., 1',-'10 1'1"·J!lI.,,(n.,<, ou 11- l'n'p""".:t ti:. Cam~)·;1. dOll
~I".'. [):·IIU!.a,Jos. A {"alll.I:".' ,lo".; Srs.
(ll:I'Hl,,,1<.,~ tillll'" ",m~jf:I\u.do fim m<l.i~ lia uma

:'\1<na.,!O, foi a[l(l]"ovtu.lo ,) ~lIh~~("tj'i'O ]lO1" 24
votos OODW., 17.
l':t1~'l:ia·m" que f'vi~leIlWll1elll.e e~l'l.v" 1'1\\.
Ju,li'~\lI" o l"ClJlI"l'illlclll.o primiLivo.
'In"
o ~ün"d" a.IJ[lI"O"OU f) í'li'S"nndo nos lel'lIws J;\'.'
neritl<.>'! '1m ']'1" (oL rorllld];.do.

pl~lln,~\\ )'dat:v!l a Cij)e mluist.w:') um riUI{I1I"ul" 11" <1,'.1]1"'" uH,h ... .I,) que ,-,1111'1 ... !lo·
l"1.IVilHl!'IlU, ~(l I"~"-m, 11" :1.(~·'H'do com l\~\.(I
J""('.i"'(o ei" h'i, 1~1]'1\1" du'" 1·'~"'I',In.r·~, ti.
MM, iL Vistd tia jn~il;~TI"I:l. <'Ia i·p:~Jam,,<;;.o, cao;t Li" Ql1'" Pile':' :Ullll 1"1'01111 n·tlll't\.Hh03
OOD1\l1li"l'ei o 8,~n~do ~[)h)"C 8'lbel':ü v(Jn~;,leril dOII~ PI'oj"d<lsdim)l",mt",,, um 'luc"ul.ol'l~aV!\
ou niir; r>r(>jnd1<~ntl"" l''"'IW'I·iII,..IlI.<J d" ~l'_ () rnillí .. ll"n ,:() ,oxu'ri'il' '< d'··'Rp,'I'Ir!"Í1I.r ,I (;.:,-~a
Rny fj.,l"b":'.,, ;,t"'llt.\ l/. ~'1)pnlV~',:'" ti" ,lu Sr, u··d~ r'Ill,.·j·"'IH" ~ct:n'l"l('i'~ " ;, f'l"'- ;'.' ,1<-p"Z,t~ lH-"',"~_II·i.l~ !l r.'l·'IIl.;I.I'IIf·,;:',CI
)1",,110
AUlI\:'J C" vl>l<-:\llli.
(}111';I\It,,<I,). o ':;(:11'1(\0 OOI\~ilk.,":]. IlI"fjwHC:L<IO ~u i, ~u,' ,kc":'.I~W). dI) i"-'~ol'd" '-'('111 ;~, ("('!lni,
11I
..
11l"1.
•.
~.
õ,
11·
''''''ICI,'.
U
l\o~I»'ltu
'
o
()
,h~'<»)"(I
() l'l'..qIlCI'WWIlIo ,Jo SI'. Ruy H:\l"loO.oUl.

tI"",\"

,I"

"l,h'

ORDJi:M DO DJA

,j,;,'"

t,"!"

<t. 1~'V:·t:~'~IlI..,·.,1,)

,lo """,,(..'["]0

(111,,1"111 ""(;,,.",.'" "'11'1 ,,~ 1~-'!'·IWi:i.~ .,:·<tl'aIJKCII",\S o quo 1'\ "'".,:.,,,,],, ,1 I"cn,l...,I' em "Ji1li'I"tillCI~':< fre.quenWs (r.; )"'[U"'>'(\lllaTl\.lo" ,1"3

1-:ntl".\!'1n ~, di"~ll)\''I:1o. cn".\l ,'.", cmel\\bs palzoo e.stl"Hli,,'.iI', ...~.

.

K_k l)!'qj~t.o, quo \'i'm d:. OU!!':I ,·a"a., rol
om"·,·,,i,las. li" p'"''<''''' /l., ('OII\llIi :-"'0 de fi·
D;III,,-;L~, .\ln·"lw,sl' ,.. " ILa Calua!'" Ilo~ Df:\)U' ill1pu"Il.\<lo I~':" l·,·!.II,W di< C<.l11l11ll~·~;W, quo
t;l,h~. u. 1:1. d" 1~!J:i. lixando a, .l""l"·~:I.~.1ú d'-"1\ p.ww'ot· ,1"':,"lV,>r.1V1!1 ; .t~ S'WUI quo pro·
hfinlsl.;·rI,) U;l' lt"l'H':[":~ }-:~b-do.·'''' 1':"-;) o tÍJ;.J.~il ()..>lJ";~ll,!)· nu t)r~"mcuto "I;;:\\lllll. oou""-'\
qu" "ul"til\l,,,-,,· 0" ,ul'n,," ,"'k~ lIul.ol'i_i:l.-c.."tcI\,iÓJ '!e 1S9-1.
,.-,,11 n·,.j,\·~l;\d" p<"1,) 1Il11I1:i!.nl do fll;t.wior,
H'~I·. JhilliH"O Il:a"ai<'unl i."olllU ':,\111" u(,..""",,ria tJ ul·gtlu(;'. I~I]":~ reF>r.mal' o
m'~lllbr,' dll CQLUwii'-';;U d" IilWll\\\', ll·"j·;Il"u !,>"'!dio uu,1<- fuuo:-.l{lll.\ (I. ~II,\ ~I~'r"tar,,\, ,\~

('.(l:11 1·I"~tl·k,:,'.(·:s O (11\1" l'l\r (Jlle elcva a~ d,·ç· "vnr"\I'IlLÍdll.d,·, ('<1111 ,,,,~:l. nc,:(,,,liua(lt~.
llflZ;I~ du (lt'(~IUlt:llt.e ,1'\ ~Iillisl.'ri" du E:-..I.l'l-'·'I\
Ou .. :('11,](' pnet'<I(LtI"lHhJl' <J. e,d.a trnIU:lJuI'1':*,,,-,,, )'I~"OJII<.."H' IlH·llu. tUlp,,~i.:<'II,'la eOllv:e,.",lO TIl''''':''' 1~H"'l.1(l ,Ie\"l' ]l.l"-"'l' o pI"('/H<l o 11,\0
~!gl!l"a da ill"llkil~i:l. de ltg<l(ú'S, "Iti:u,' w~utu l"II,I., ~il.1<> f':1I;l:lut'H"I.'.ula, de 1l(:c<ll\lo OO!l1 o
dl',:r.-\I.<l.tI ",rllplIl'i.,lnWBIG .Il,~,h Chlll:> ,. ,lo .1:>.- 1':')".""" tli'''') jlulu )"I'illl"l' ,h .;"'M)1,~f},
p;'". pai7.1~~'·OfI.L ,'s (jU,\"~ na" te 11 niudav HI';~:'.i.l ,"IISlgll.,-," a(]u>:llll '1'''1"1". p:01'.•• l I'('[~LI·'\\::I.O
ri'!;j:(,:,"', ,·!<t;th··I"~lEln..~. V"I~\I'~\_ !l'''·'llTI. p,~1:t 11,. '\çOu"l, 'lHO I· IIW,. !,"Ol"'«,,]''';'' 1'J.\"tl~U
rl!~Jl~lSl,'ijl, (;',~l."b ,1,\ CRIII;\I·" ,\,." .lh;p\lladtl~, lal", e 1~:U;1. ,t !I.(''1\lisi\~;\O <In mOV"I:'. <\ OI'Il&-~"m ad(·1~1)1.l1' ouLJ'o M))1.<f'.llJ.) ~)I);\{l (I rJlw ~l' D.I,'nl.;,\·u~.~ iLldisl',·n.',,""j,; iUlw:ll:L ,~\.'i:<.
})I'''!lo\') U. UIll)) pr0i'1','{,I\~10 rtu 'Jf';;llll!'nt .. nnlMW.il"p8lldo(J.,tl' ;'O:"re>:CIIllO ,h, J(lIl Cf1ntl\~
Ihl';'\]", l:,l,·,,~ in,l's!X'lv,\vel na. '·{'lljlln~\.Ill'.1 par" "~(1.1).(}SronuJ.';lI.:s porql\O (,'m ,I<" IX'·'-''''''
n.cLlli\l.
I) pl"[',lio,
Quanto;LlL k;.:a,o';'(";' <) 1'...,1;).(01' d\l (',Qmmi~
S,'. Rodrigu,'"!$ A\Jv(':, pl-eciM .-à, '111<'1' ap.GU.J:\ tlUIl ,·e ,~Jll~il:;ntl no (lI\"Il·
e":lI.,lbw o ~"\1 vol.o, com.o m\\mko ,h. 0.),,\- U"'lIto "rdil\l~rio a(Juilto qlln ,,:;t,\ r~
11\1-;"':1." ,lo Iln:'II';:U. uo. qlu'~l;", ~11."',l'L. SeIlLe- S:I 'o por lei P$l)(~':1.I,

o

,wwn-

R-!l (ti311'~il<l1' niiO~vIJ·!\~I"J'I'(lJIt-I',\ ..""">Il,"1 ,I,~,

O tniniHI"" do r..-xoorior r.\~' .1ll(ori~l<I\I, JlOI'
)le7~"\~ publl<'a.:,; e II1llltn 1!l~'IIOS qlulflwn' :\u· UIll:t I"i vol;'.!"', II,'~ ,11101'; M-~a.'. a. rj...~l1· "q,LS
gmen\.1I 11(~lla~. n.U"-'iII\"ndo :, C01\jll)}C~\lr;\ ".'~ k~fl<,:t"'B () f,l,)';'"f as Il"sl~r/';", l)""",,'&wi;\>.; l\bri·
Jn.Hli~ que ,) I~U7. al,l":lv,·"S;t. "f.d ti o muLil'o r·, 11m ,·,..... Ii[..\ 1I"ldl"I,,'n'."l\·~I\ (Ie "'!l'V! flllO
do lIell vôw, q\h) lIiío modificara ")Il'lualll.o cc.!.:c "\1\.;)"1.'<1<.'"0 illlllllt."WiIojà 1116 (oi dado. Q
mio aa Lho provar o ,·tJc1.r(II·lo do que t'JIJI alUi" (1--....."'1<.1,'. !,~i ,/UI) \!Ue alll"oveilou DU<lt\',.""""lI\Ilegn.do.
r,alllf'-ul,'.
I·',)i "d,,~jo ,IA (."1"11:<" mal! v6rdadeiro ()
O Sr. &Ialloe~ 'lic~t.OI·lno- Pedi ol"Ç"Lllwnl.u,!.lu. Ctlll-"'j\n;tr dcsüoJi\ um Cl.Ilnulo
n palavrn P'f'1"U. d,ll· .11íl:\1n1 'H «xphl"1'~< ,., nll nl",j~ '\"!MUt tln.,> !.l<.l.~]}!·7:'" '1111\ d~v(\rn (l()}'rtW
,lu~en, I:!. do hOi\l;Mlo I' J cf<H d.:t r[1UlI!lI~'I.'i0>, 1"'1" aqIlPI!;\ p,L,t'l flll'~ I,w(,u o honlwlo 1\,111;qtw. [I()t· tuotlvodo mol,o~lb. ('In.l'I"'·oa do- 8U;L I (,.r fi. tI,;clal·;~I· tI"",l" ji, qU<l.! de~",I'i:1. sei' o.
famiJia, niio t.o1ll com'p'II"""l,lo ~v; ~_~S'l!'_" ti" 1""1'1,11 a diHJl!!l1d~-t·-:"'· !lU 1\.'(üI'C\cio. qlliiJ o. quo

l)em!.Llo,

"'J ,!i."!)(milu!"il

ill(:~lt",'clI1Wll\il,

,10
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o l'1'llalor da connnlS!!:;l.o o que quiz foi (111& Sll\:<;~ilul,vo oll'en:rido tJC11L c.ommis.;.'io (le fidesde j!i. U') orça.mtllllo ort!io(\rIO se tll~p1l7J':l llan,.!LlI.
som a,; vel'll.1S de Inútlo a I);lo fIneI' III}, cli·
Pr<wedfl'l\6 i, vr:>I.3,;/io.
cul0 illl:<lmIJLl'.tn. qut' vu'ia. <lo srf ~tl\wido LIl<l.i~
E' I~'jrit.:ulo o fwt' I~ d.'!, )!1'Oposiç:io, ficando
l.a.rde 1101' 11m ""edito s!tpt~m('Dt:l.l'; tI", HJI'k p,",-jllúirad,1.<; N OllLf"o'{.
qUtl nlil) lia ft'a.lmenUl flu;.!;mt'.nw ,lI' ,lt'll]w)(>\.
~"\O ~'ln1?M vanwnl" Ilpprovados 00 1U,1s.
comp!Lrndn. OOtll 3. pl'Opo.'IW, da Ca.IUal'a '\08 t- a ," cio "lllo~~It\llil'lI.
Srs. [),.I,plluuJlJ"'.
1.;' 1) ~lIll11stitltlivoll.úl»)lt..l.do (; pa.s:;a a 3' (lisEls.<!3.1}1\'pO!!I.a sepal'O" a vel'ba 'Iu(" QnhOl. dl" cussim.
/!el' di<lI*Il,litla CUIII 11. flesapnlp!iação do plt'·
O SR. PRES\nj,;''''''j, dr[!ois dI' ll~v(lr d .... dia em q'16 (llIlC<"iOlll' a seerd.~!'i'H· l'Cc"n- wl.l'a<lo ,;:x.""tada. i\. onlcm do ,li" OOllVÜ(...""\
9tru~\WJ dcolle; r('.7; projeeto 6IlI S6P.l1~.ulo.
o;; Sn I;t'm... lo\'("s 1),11':1 um."l s<.~ sec",U
Já v{\ a c;J..Sa, quI' mi,o lta aocn:3ClIlIO ,In ,Ie- am"nlu. ao m~io·tll1\, ;\lIm ,lo ~ll\' {]iscflUd,~ (,
~)lft,ll,: I) que ...;c deSfoja li !.oL'IMI' IIU\is Vlu'da- vOLa.da ~ flom,~... <,üo tln IIIll ,!o.~ melllbl>o~ cio
dl'ir-", a elll.boraç.:lo do OLWlUento, aplll'Jsl- C('rpo diplomaliw.
mal-o muito lllaig 00 que"; (':I::U::O f' li'.ll,
pan\ que nii" leJlhallll).' um (W'::l.Ul! 111.0

c,);...v-

Niio havl'Il(lu a

Irnp['l~n""a.

Naciollal (:Ilvi:ldo

li'ificado )lrf!vi~l.o. e oul,ro imprevisl0, Dão ail & .. na,lo 1),1.I'eeel~·-" qu(' ((lrMn ).\''1';). ali;
ca!cdll'h" t;'1.1) /!"'":l.!lu,: 1..1!V/':Z rjl1allkt o outro, 1ll<\lld,r.t!\R; lJal"lL lrnjll'I'"S'iW; 11M .... 11(10 >o:ir,!o,
ou pt!u IIWl\'>;ll qtUJ so rlllVal'iL a uma. l'omma ~""'I"r.anUJ.rrrt"cluail3. a dr~trihlliç:-,{} (1'i"'lle~, n~'
IIhUUl 'I..'i>illtnpto hn 11 OJIC1't"Tl' lllll':l. ul\lcm
C(.n~j<l'·I·"\·t:I.
d... ~i.o Jllfhlrc.1..
Na outra CJ.S:\ l~lZ-Sll um orçar,lellw qna· uo
!illr:a.tivl), ou um Ilrr"."1.11Icnto oomplllrnr.lltar
l..evanl!l.·SI) aS!"".~'-'.o i~9 2- IIII:',\',> l' ,/tInrinu·
do primpil'O; ooflsigna'!Ie ... el'l.>:l. nova .)l3nL a;>
[.0., da t.3.1'Ile.
dc~poa-. . ~ vot..:r.J ., 110 <)r!,"1'JJl~oto fl.ul.('rllll·. 1".,)1

d""

O fJUP Ih" Sr. ltellfl.dOl' pt.lo Rio rio Ja·
neiro. ~,...'Ial.ol'dl\ oow)ll~dll tlnanças. 110

Lb.'<O

orçamento (]u exterior.
RsU1S cxpliC'.:I~-<>CS I(wal'um-me (I. ".,'<:Ii;orr,ll"
~t\·I':(.~Jes I) P;LI"·C'/'l·. N;\ ,LtL-"<eucia ,In
rdatm·. Ct'll1prellCllun o Senado Ql16 tlc.1.I"Iõ\
S(lUl der< SlL o 1'~·tI tmbalho. si 1.'11 mio [}."O~ll\

d31' U. casa. e.~la.~ ~:q,Jir:llçlK.s. M",,-.: II.ii.CI
Ils.jult("u sumcil'nl.c:-!: 1,116 p«1cl"i. mui!.:) me·

cural.i:'('

PI'I;,;(/e1J~;11 (li')

S'·.

]>;"rl,.,.I,; ,J, . .1[",

(lIiçc-pn:s;,k-ntc )

111m' (lr.'I<m'i'lllvt-l· e "xp!ol'al'

I) a......:lllllpt.n.
Consel,'1II'ltemeIiU" me Jl''''cce T"l11A1.V"j t! crrleriooo VOIILr-re o trahrr\llo como ríll apl'(~111-

tado por foJle e

~mH'fI;,,· 3.

alllL 1'1"C."'.II\1\ lia

3" .d·SC~I~LI) j)lLl"(l. d.u.1' I)llae.quf"·j" ollh':I..~ ex·
phca..;(lC'~ qlle u !kmr.lbJulgu(: nC<'A">;,"-'rw.'1.

A I b.01'a o I'''' ,Ia. ttu~jo, dcpoie \11l sess;-LfI
A 1'lI7..ã.O do meu vrrto~!Il lY'Mll"iC(iot's foi
t'Sta., 01'" as,...guroll·nr" que hto co J1l';IJOJI· :<&:rc{a nl;U~":H\a para. LlOlje, cullllJaI'Boom (lS
(üa.1\ uma llc"lX';Q\.!iI. 111'"C1'f',t.;ul:\ l' equiva ia a 4.0 .seg\lill\.i>:; SI'S. S('IHU!OI'l"':!; Pl·urll,lnl.o
Ul\lfl.lU·O~ta. dfl ,1l':l1)(lZ,"\ (Lioda m,\ior, lei!.."\. de MOI·;u'll.
Jo;U) Pedl'O, Gil Gou]ai'l,
\lf'!a. ('';HUIIJ7I. do::; SI·S. ])~pllt.ari,rg e rormsada Ant"nio l-r.:."ua., TlJUmal, en'i:, Fl';tuci:<eo
&111

llfll·('0t'I· dado 1:'01' .. lto:: e en'io que ji apl~' ~b,d.rado. Souza Co<:ollro, .Io.'Ul!iim Sai"lIwnt.o,
á LU{'.$:l. p.I.!"Il. sal' dlsculldo nesta .\{'''''(If''! fj.,"l'·,ü,., Clloba. Junior, Crll7..Ca~lIll':[L,

sentado

Niuguflm mai~ pedlnr10 a p.1.1avl'a, CllCO'!}"I''\'·

se

a.dl"CIJS:ciO.

Prme(]t:-se i. \'olw,·1io.
E' :'Pllrov;r.Ja. a prO\\K.sk·ão.

JoíIo CvJ"l:leim. JiJSC IM'llILrUU, OIi"~lI,L (Ial"~o, Amal"O ClLvulc,lUlj, AhUl"Hla l:!;\rJTl.<l,
Jolio Nelv3., Firwino dll SllvP\ra, JO'l]lJim

PBl'fl:Ullb\l()"), Jolio !:Ial'll<I\b.O.

M~wja..~

rio Gus.-

~:,Ivo as Nnnn, mão, Rusn. J"nil1~', Vil'l(i[ill o..,\JlI'L,io, Mimos!
ebs. da ' .... 'l1lmi"'"''\;, ti," JiUjLIlÇ~'" ns qU:.leS ~~o Viet.orino, Dollliuy,os Vicente, L..'[}\!l', Al"i~li(k~
Lob.J, S,1.hlaflha M~LI'l!lho, .1O<ll]lIl1n de SonnL,
l.amhem ;lPpfO\':ula..~.
Sil V;\ Cancd", Pal"\'DQ,)·,. I'. du AII.\[I.I~I. S:~I1t' õL prOllO.~jr;à.o, assim ermmd"da, adopta· t.o illl.II"."\p, Ha.ulm0 !Ic'l"n, J.Ult D"J:Ilh>.
dEI. pal"<\ p\lScIrl.l· fi. 3' di.. ':uB.'\W.
.Joaquim 1"'dido, C. ()~I"Ill, Au.t'rioo Lv!"! e
F.llll'IlD 811{'.J.'l<'S__ ivameutr' em 2' diS<:l1",-;áo. l(o<Jriglws AI\"('.s.

Il qual (·III·l'l·!';L·re lIC"lll d,·h,I.l'.,,,-,,; :l.l'J..,J, l° a. ·1'

Abre-so a ~i'$iO.
da. Pl·uli<.r.l'lv-W da. Cullllll'tL d,.,; D"ll1lt.,llos,
~'lid:t. l' I'u~sta tlm
n. 7.:1. de IHln. SObl'e (·JnIs:.'1l.0 il1fo,!:al do ohl'igil.ÇÕC.:l ao pDl'tador e ~11;\ CI'Illl"t·.s:;ãD, com o são anterior.

di~(:ll~"'-UJ

a. o.cl;~

rla ~(\~.

SESSÃO EM

22

41

OS J1j'LOO OI! 1893

-I

o SI". FrnUt'il5lco lUueharlo
OOl\~ t>llf'.2mmIllM fIlqwflioloo 11" :;ant."\ Ça"'," [I)'CSl(lI,~llte.' ~lnt~-nl!l na. 1!1~',·"~i.l:,,I(', de tll,~riHrt "in ~l ,]0 ,,""-"Illt', a~,im CO!lc,'hi.-lv;l:
{Ul'.Cr, lI,ma. .I,d"I\'Ç:\~.Il(:, vut.o. vel."': ,eU:)
R..)",do-Ri ... O pll\l!o ,1r. ,1")'<hit;:") 110 gn..
~1l1J~ o U1eldecte que 11- 11.11 \I,'n!'-'1Il I~ 11"'1*1- n.,'II" <lo r~lad" 1',,11\. U1'\"!;":;'''. dt, ,\("("(Irtlo
\o d,,'~,! CIIIIt:I'llD1:\II?S dUl! Sl"~. l>"II."IHl"l" !{uy ~_ 0lH o, ;~(,yal'lI(. r, ,I.,,"., I, f'o::l,-' di ,'r(,<nl>,n t,- .,m
U:I1"l:..c"",, o :\\Il31'll I a val,?u"l. ]w,hlltlG IIlf()j"- '~I.,'II.'.II' elll '.'I·I;\~ )'w,.ll.1,loId t' :\l~ Iw.~b l<1m;";'''1I ai) P,"l'-.I' IExe,·utlVO.
_
l'lt,,1 !. A11;111 ,] ... "''-''1" 1"·.,e,,,_'I'" lIl<' "'l""lm.
(".c11l1O ~I', _",Ih ... df'O..."'_:S 1'''III(~I'lInr'nh,~ (OI ""t~· ,i;l..';" "ni\~-" da rni:''l, In1Jul,"~'"
"-"lrl,,,I,,,,,,
1
tlu j I'~': PI:,:kr~_Il':',~ 1~."IU"I~::a -"",i' :>e,lI aUj',lt, 'J d i"!o"i,,, ,1,,, ,""fn',. :-""",;".~ p''"I.,.< í()c,dithtl, .',
O

{,j .-,, . .<1.11,"

0'

111 H"

v<>' ,1_11.1IJL

'"

'1\]0':\

1'0111< 111

di' "'ll·,1I1I

11(,11<'1", rle V'J"

("1m",,"'),,)

vOI'I'.'il";' I''''Il'',11o I" •. 11 r"ql1 PI11llf':iI ((I 01" t;r. r""It'-'''''''lJ Ir O I' ',11)'1., I,) ]1"!" i'H,'I"','ll<;:'w 11,1,
~cnu.<J",' Ruy ](:\I'I~'~,l, 11<)l0111.~1 {' ".1..',111<' tl,~ )";~\I!H, ,I,. ~"J'hll'h ih, lillli,. IIUI'. j'I",ITlHioo:\.
PC'~S8:"'" ,h:
oIl'-'I,,'~I,\lO d,~ 'ruI,. ,'" ".,LI:- ""I','\l~'~~; (t'Tol:,I,'r,l'u ,. (""'I'\I~' ~luni";I',,1
~:,t:;::",l;,,~~ \"~,~,~ "",1JIH;;,;V~~~oll~',::~' ;:"f\':I·;:;~~': ;t ,',",",'C'-' 11"
I F.' ""'li I'l' o 'In" ~lul J;fI
,
,',
,
, W
I, ,n 1),1-,-;'.1"" "_,I" ~,;",·,lllOl., tO l1!;IIIU' rl,-,-cret.,ll'" 1ll,1I~1' 1l"',O'_',':<' "', lju,\ld.". I",U I ", '11Ir-':1, ,111.0 1.11':' J>, H"j'lIh]:,':\ !-J" ,-,.," "',, r~.".".r ',·rio.

r"",,.

1>;","1111111:0

ai'''''':'

]i"iwli;H'

1\

nt,o;u,lP" 1111"11':;0"

d"s m,"'-' ""'''J"",i''''j"<'s ,Ir- )'tll)l""_."I,(''':.1O
l"/l(JllvlIs qllP. nM fOI'.\JJl ,~...
Ml',o,o.-:"',",I(I", Rn\. F;" :ú~ ",.",.,,~ '1"1': ts'''m
dt:lt.armi"anl..-·~ do voJ.o.
l"x'on'ltlo IH,-'; 1Ii1,illl')., dl,H r,,',~(" ,·,"!':"I,', Im~',HJIHe::It:',"~~-I!(ls

O SR, A!"""N")

n.u:,,, ... -F.~s"

illkrjl()(ra~"'"

li Lw,1" 'li! Uni rI,,~ J'lI" I,t!\~
() ~a. vrU.'iebm MA('ILH>t,- -1':,,':1,
t,,",,", ffi\Jtiv".,

,j" ,.~t."lo 11""1' ,1'1,' ;1" ;:,)W,rl)o'l ,b
p.1I,'~,
I ni,u!. A,ah., ,1:'''''1· ,lIS'rtbn;do 11111 holcLnll
f,'í)'l1l1JI·_,~
ul'I'''.'''·'''' 'I""" ,.""",. ,1a.lHI" n\.'~ "O rua.,,' 'I'''' p","--~n d,
,.,'d",; 1,1:" ,,,,,,,, "11 •• "11,',:1\101<, ;, a"c!:<mlll,'\"1O
(I,' I;

~,.i'1lI <"Jll:1L",i,J".,

e"II,I.;"" ,'m ',\'111\1""", ,b, "",'J"i':!':
:\ lo,' JMI":, <lCl' Iml,lw,ul:: II,~ 'Id.1

jH""""IOJJ:lndr, ,1 .... lo"O;<"II"'''t,-'" l'"pllb.,:",~, con·
,"LI L".'IO 1110 ;1 l;ul "r' v i"j 'li!', , """;11)11,11,):-;..,:,

'I''''

.,\:I'lll",\]i,\

.I" "hr!,' Li" ""Illlll'·.-'."i" li" l.en.L', ,'m FlIUJ\1'"
"Tlf'd;I.I·,llll'tS (11111 \ola,n'>:<.-"ul.,-;,,> ~1I)r,lo ";\11, H"I"'IIl<J l.'jZ, g1J''-I'I'I,:ulnr do ".,(;u;". N;l
tutivo do ,",I'. Am"r;, e,n'a]e;ulll, «lIlI" V'_"_1\.-- 1"jo:"tlllll ,. '~lI".u·,,-I;J! ar,\,ndJ",I:. I)(·h lO"':" dll
!'ilt,JJl"~ l'I)nLI'", O] 1"~II<Tilll!lnlo do ,"I'. R"r 11"h:l: ('1/1 HI'lIIl"ll.'1I ,. Tuh .. ,LU ri g'0;'1',1:o <"lu:.I'I~,:<'l., Pl)]' O'ntplI,lp_J'll1ü, ":'" 11-'vo'II' Ik.'''''''· I""., 10·,1, ,,,LI .1"]"-,,, lilt.:lltl\'II,:i,.~: ,-,,, '1',jll"~~ O
tlo.le de Illr''''IIO:I<:'','~ ;1. I'P'iP"ICO I.k 11111 ,,~- "11' li, oi" ""11111\1-':'<;" ,!t- AllIUli'I',<H IlIlim.a. !"'s81101.pto j;i. h1.'!:"I'\· r'-,("!.,,', r"i" polo. imju'{;Il"" ,,,,,)11;' 'I'.', i~' "u~~~'I"i'!.III(';.' '-\" j"'~"" 'lU" ~ ..
tllll-flll,
,L.'I'lIlI ,-:-.,-,,, ''''III'l'''IIt:IIl.S, o g"''"''I'II<I ,h (1)\\:\1)
~:tJi\ da .~L·"-"--;'·~, ~,,! t1e juJh" ti" 1S93.-F. l'I""ioi I}i" 1,,,J,,~ ,I" CI"Hluu"ir.. ",-;,,> "_'UI ,.,.[,\ .....
,\[",·"",1",_ -"'''':JJ rorl"o._ )""'J"">l S"' .... jJIUII_ ,,1" u nln\'lInrn'O ..:.,tli'·;I"" tOinnr vulto
'~llaT''''; ao a·"<;j'lllli•• JIO de IHU "o)l"erm.. j",· o,"
tilurll(·n1l-\J. U PI'I','I,Io'I)I.<' do hllltlO n",l,ltnnu
:-<:"jo bnVO'lld" 11Ui, ljUf\\n I'''.", "I"'['r"a.· ,,,'i,' »I'Ovillt-llC1J';.1I.) COUlIIl"'lL!iluk ,lo tIL,I,dCÚl·~ ~oh,,(, " arl", d"·,,, r~ll' ";}]lI"'!":..liI..
," .. :, ~I~. 1',·.-m"U,]"1I lI:lO' ('I" t"~'llll,.4 in;utl,lIrN'"
Ih'I~:tln ,1(· ""'I1!):"""''':' ,">111 ";\""-'1 Illll'I;('i' (1<-,.:1.'1',,,,1<,·111,,
1~~h"l" IlMl~llt'~:II,kl' "",:,'as

",,'''/D,

11'' '

VI04l(l. <l.' :::r~, ;\' 11;1 Ril,,·jr;,. ,,"wen!-', '~'l', (;,,,,111 .. \I"wl,'!',<,:.,,·s ,. I'fOI..-,,,,,q! [o,,;,,,!,, ,]'''''(/'3 el'lml':l
}{()(Il'igll<", EIY.'llu M:'I'IIII~, Th~(I(]"I'(·l.o ,,,,,nu,, O )l!'!o I' k;'I,I.ll\\'Q ,lu '-.,ladn Illou-,;!.;, "ncr~l'
),bnt(;Il"<) ,lo B~n06, (" HW'I'U\'<I, I';. \\';'" e.WlO'l!l.!, ]lE'l'.1L1fp' ::1. 11:"1<;."",- R,,·,"'II-<> }/"r_
d ..'nkolk, .~QUljllln 110. _llI\ar:;'!. rlllll('iI'(l ~1 ,- 1.,,-,,,'<, H'r.r' 1.-", io (1.\ ;'l;'t'lllbj6,,.
chail" Il .\njio 1"1',-,1.'\ ; C ~'\III 1:,11''''1 v;n'l""p."l;.
{l.q

:->1";-;_ GOI.,!"lI' UI"'lIIIIWII,I, Cü"!iJo,, (:--,IIII'''"',

B'IJ·'~J"", HI,.-~,CMIl<ÜrO, \~,mp"~ i:.'Ill!o'_~,
JÚ'''IUIlII MllrtinlH'. PI~,ll"!I'O I~!!,',I<-."" S",,-

Ruy

to~ Antlfa,(II', ~!.<"",",l Juuior e I{amb) 11-<<\"
cd!ü<,

O :-:"

I'

SI,;(:fU(!'tillO

,L'I. conta tio

II:lkio <lo I" $<,_("l"('"lario (\;" C:lm'lI':'1 rl<J~
Dep\l(.,,,I,w,uat.n.tlo d" 21 tio C"lT'CD1 .. m~,LY'IIl'
mlllllr'lwl" '1\16 (oi d<lvo!\'j(lo .'\jut'II,1 C3m;'I·a.
""",..,;",,;,<10. "m ,]"" uuu·:,r"jlho.o J;, rt'""lllçfw do. I)JIlgr""" :-;'",;(lI\a.l ~lIe Ql'I(:I!l,';;\ ,,~u·
VI~:mo Trlhunal Milll..'r.-Jot..<iriLdo •
G _". '"

C<l':I,,,)~,.:u...I(1

CI.IJIStitllj.;;;t(l o p'"lt'I..:i\,

PARECEr. N. 130- 1893

.s~.;-ui,\1.o

OPfWLENTE

..,.~~"Q

-A'

OSlo. :~" "1-:,:10:1'.\1<1n I."' e V,lP ti. impl'iloll'.
1':\':" ,·"tL."r II;C ol'deU! tl,,~ ~''a.lm,lhl)_~, o RC'
f\llnta

A r"mflli~,i", de marinh,'!. O' !(Ilflr!'a, ,I" :-;1"
n'lj!".' :I:.llIliUUI[ C('lll tv.1ll. a!_r'~I:L,',i" 0_" f':t.l',.\~ P.
dn'·"'il"HI .. ~ a"n,'~''-'~ a" Injlkl'lm"t\(,> ,V, I'
I."IL<'U'"

I'<

lill'II\:\lI" .: .• :l\'lu~da l'anlÍll" di' L,J-

1,_", Sol''',l,

lj"';

Ii-',)"

,"Ü

0-'111-'.1"'-""" ;o,'",'i,,,,,,1

1"'1';11'."'-'''' ,Ia Inj lI~ll,:a t1~_ Q!ll< I<'! I' io:tllll;~ J"')"
,J"('j""t" J .. HI.I" ')lILl,bn) d" I»I;/i que ó 'x,·
];.,.,11011, ~"ill pr.'''',I''I· IWjfl('l'lIllPlltl) ou ju~pc·
c<;.'io tl" >'aIJ,J" 'IUO o jlll:,;,-"s"fI 1I1~'<\I= do ser

<2

ANt'AES DO SENADô

\'iço, oouforlllÍl
vigor.

1',;I:tl\1i~\:\ lf'.gisl.fu;ilo ~n{:io em

plomll.Cla., opinnu,}C\ De)a. COIIC\;;o,o;.'L(l ch. JlOOIlÇ-1.
p<.!di'!ô\ )",,10 Sr. lI ... n",]nr 1:. do Am:l.rnl;

F.frocLi\'awt:ntn. <l.(I~ docum/'.n!iJs junl.OO in2·' discnssJo d·' prup.llIio,:;"io ila G.tWilI'"l\ dlJll
dUsi.\'6 f~ de ollleia do !luppliGUlI.o (' o."l'i" ti" Deputado>:, \l. 2.4, d~ li$(l:l, 1'1:>:::1.1\,[0 as fo~
decl'llto quo o i"efol'IUuU, nao vô 1\ cOlllml~,,-,i) di, terra vam, o exercícío do IH'J,j;

que ao :\<êUI do I{0vj>\,no 'P1"~idiW3 ObOOf'i'llUcia
3 dil.a da 111'nlJOSiçãQ da. 11l,,~tniJ. ca.mfll'::l.,
d{l, llli e 1l'1!["'\,<; ("-llldí";ô<'3 ul'ediia mel'B1:[~I' o n. 2.1, de 189:'1. Ihl\.lll!O ;'L~ IIC<!l)(:I.,~ dó Minis,
supplicantf! J;/\\, a!.t(1!1 •.lid,,_
u:rio da:; Rd'IÇOe.\i ElLtel"ioJ.'('A't p:1m o :J.llll(l do
Nota a <:úlnmi"""<l quP pOlW.t.I l.emll(l deli(]i~ 181.1,j;
(]ol'll[orrnJld<lo lntppUcallt.:l !'t'r:"fif:(,,,:)\l 8.jWe,,~- ..til.<\. d~~ pl'o].'<lSi\-ào ela J1\l'llooa <"amara.,
tar' sCI'vi<,\J~" ni\Çi1.o como 'llf1cln 1dll m:\rilln!l. n. 117, ,lo 189::.'. mandamlv couUnuar &10 'ri.
nOtlJlllllHlU,)O do tl'an~porte de PICl"I';lo 1'1:" ;::un,:Cx\.f:nsiva. a ~,lti.L~ a.<; M.r.1d"-~ do reTro d1l.
Jro .11. O«UIJO.!lo llí~ c.mdueçào de mnto'.1'iaJ União. aUiS)IO,nção do art, M das .(XmcliçÚR-I
bdllCil o ]'C'l1L!lÇ".i.o tios dOl,n!A~(\o ncampamf'.IlUl n~;':II]lIomollta.ro:! do. F.l;Lr(l.,la. d" POl'l'O C.('ntral
tio exercito 11:\1"'" Qlj dh'cl~~ hospit.'\CI! U6 Cür· oh) Bl'tIzil, ~om \'61aojio ~ al'~igog ll'll.nspol"
rien\.cJ:, ChllClWil:), (1 Cerrito, lllo~t\'anrl0 dll>\to. !.:I.<!()S peltl.3 re~]as d\: ferro qll.(llh(\.~. fOl'OnI

oorleque "ooava I'Qbu~u,

",\\1.10,

tanló 'lue o t:lJllvergomt.ea:

proprio governu n julgoll ('.<l.paz rle dE:SClUpe-

oh:u' commi.'I::Ii:'t'>l llo comm:"H]o '!c u(Lvio.
M;tig 1.:\\'!6 ainda s('l"Vin no Clrgo ,te aju·
,bn!.c do ":lpil!LO do porto d(~í.:;l. cupit..'\.I, sr:no.lo
uOjlois o.p!'(,vnitrul" nu fJuurtol gene\'&1 ,Ie
mariul!;:. '''-'1110 ofliei:,! ill'Chi vist.,'I"
A

oomUli,'~',,<),

pais,

2,.> dila u.."\ [l1'OI)CI:~kão da. Hle:8Wa. <::.1.)}lal'õ\,
o. 17, de 1893, declal';l.ndo l]:Itl a rr::forma.

concedi ..l(\, ao c-1.l?it..'i.O a.1{~('eg!L,lo;, a.1·ma ,](1
inth.nmria AnL)nJO (;30.1(\1110 l'ra.vasrog Alve'l,
de oon(m'llJidlt(!() COIU o ilI't. 4' do I!ecl'-eto

n. l\'l:s A, ue3l1 tloj'\llr.il'o do ])<,00, devc> Kt'Ir
;!jJ!'('Senb a ('()Il</I!e· consitlel'ada no jlOSto de mil,jol' com o .-e.~I)CC·

\..ivo soldo e a. ~llf1CA9Ii.u 1111 tenclltê·co·
I'OD61;
2, <li/:< (1:1. Prol)(rgÜ/1.0 ,1.'1. mc'>ma rnma!'I~,
u. 22, ,)c !BO.'{, (ltI!ul"i"'~UJdo b l'''del' Jo:xo'C'uli'0 o. coJl~.ede\' a u . .Tmuna Odavia. 0.11\ Rocli,.,
viuva. flfl Antonio Jose da. R>:J~·!lfl, I' t..~l)(Inle

l"il.i;J.o tIo S"U:1(\o o 5':.'f:uiol"
t'no.mcl'O 1', 30 -1893

o Congr!!'''""

N:'l.t::ÍO\lul de,;.!'!'.ln ;
gOV6f11U p)'nvirleucia.rá no 1;(,n· ll.oMN\.l'iú da. u rlllada o lelllAl da. ~:SCOl<l. de Ma.·
titio 11.0 8>.'1' mclh()J~1I1:1. a l'prol'ma ti!) I' kUf!nt.e rinha I'> Irma. unie;\ do Ila.pil.:\<! de. Ji'«,gl.1.o. J(\:"I.o
fia 'ü'madll, C;uniUo (te l~h1; '" Silva, õu!Jici()- QwlC\8 {te SOlU7JI. Jaeque.~, o monl.t.pio deixu.Illl.u:!o-sc no lP.mpri de lI'-'I'viço, que CZ)ot.ava tio por ostc seu irl1lMo.
quamlo fui \,,,fm·ma.1!o, 08 }lJ'e>itado:> I)OSW)'jo!"·
I~'1:ln/:l.-sa n iOt'SS;1.O :\ I hÚr:1 e 3J4 tia.
ID(lllt<1 M i,Tf.Iêrm do }'1Ll'll.gua.y, ~pitania. do
Ar~,

I,·

(l

tn.rlte.
POl·t.t, ti I]ual'lel gflllel'al dI} J]'HI.\'itlha,
Ar-L 2 " "'(liM o ~oml'uf.o do servi.." (\e
=Nlo ('.um o artigo supra., sendo o de ca.m·
po'lllla polo dllbrQ, S<'o expcdh-l oova patente.
menc:iOfi3.()(!rl-se <L IH! <J1!r. a lLtltodwr,
,
1'll.mgl""J.llho IInico. Pie,"). cutélllhdo Ijlllj -,,,,
thvures t>J~ c.om·{".(udit'l I);I./l tliiu l\ij"cit.o (J.
mait)\' voncime1lt.o do qun 'I>! JIl:L\'c;1.Jre na.
mbt"lIa qua "i~'Ol'ava em l&iG.
Ar~, 3." Ro\"ogflm-oo
conlr'..ll'io.

3.:.,

P,,,,:;id,;,,e,',, ,til s.·. Pffl(fCIlN @
( ,' iCC 11)'csitlenl<lj

(ll~P03i"·ó;·,, em

SJ.la (in!! I"()lUmi~''''!i. 2\ rleju\M d61893.
-iMO N.:ir",,-R?SlO J""''''',-,;!llilCiJtr 8","

~ll.\l)lA.nlo_eL,~,,,,,1.>_

\·n......:o'.,. _

rdlo ._i'''''/"im S"'·"lellllJ,

(). Sr.

IPre~id~nw diz l!"W dfl('il

a.

/lo

pa.!vra., oonvi,h

1S13 _

:l

Ih ..... "'''.,,,.,,
s.,.OIG _

ti,c~""d,u~Rto

<I" Sr.

,\~I,,~I.,

n.,~

.... _

VoL~·

~':,'~~',j~ ~~.~"u".!:O" ~~\l::;.,~~. ~':..:~;;..?:~u~I~~iT.

tJ:I

~

Sr9. ~~mll.dor"e>; a !\C ()(.'Cupal'l~m com t!";l.L.;lh<)~

!lo ~n~ colllUli"we~ ~ dl\:lign<l. p..... l~'

,I.~ ~cu_

L)".elo,c"o;..~~ J~ St. TI"'Bdo""l~

r~o _ 3> d,""'u ....."~ ,1... l" .. pa.iç.lv 1l,::3 ~.. Imll;,,· ... ,"," ~ ",""n~~ do J,:,. '*".,..... oro _ O~,.e..v~ç;; ...

p~n~ (l.pres~ut.a..! fnqUIll'ID:lenl.O.ll. Pl'OJI'.C1VS Ú1'l

NiogUelD pedilLllo

I.... it<o,.,.

J,j""·WU

u"o~'" '''' I"'" Di"""""",) \le;e, 40 ,,",""~' n. :ro_
n""l.rarii., d~ 1)<, u. 4 ... ~"'Qr~l- or,,"'>Y~Q"'" do
l"r, 1'1·• .;.I~Dt<> _ Yo~':.'" ,I" 1'''''1'... 1<:;;0 D. 21 ,1~

lJa.!avl"llo n. <J1la.!qner Sl', seU'VIOI· 1l1l6 ..l. lJudn.

llil ou mdH:a<;.tl!'.S,

61" "~" eI1 ~\ ~ 1011' ~l 1993

•., l",bo _1;~"""R ...",nl"

~ ..,

1'ouçio _

nb"",,,~ô~.

b

d,,",,~~~

_

AJi~",~"t<>

do ,; •. P"""'d-.n(".

Ol'j,uffi

llo 'ha Ui\. "'SS'lO Sl'gllmt6:
DI,::r.(IS,....w IIl1i<':<1 do [J!<)'8::-e,' ]1, 12ü,i!ó 1800..
(Ia. eoffiUli::!S!io de oonst\lillçãO. pOÚCL'f'-'Õ ~ (t1i-

&

AO m"io dia f':()mJX'-\"~I~'nl J.I SI'S, ~nlLdQreB,
sa.!J"I': prndoo.ta de M01'tU!:$, JOio PetlI'(J, Oit

S&SSÃO EM 24 Dr~ JULHO Dl'! 1893
O(J1I/;lr~.
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An«JrIio It.:wm\, Ttl.OWlI.l C"11Z. Souza M"l"'1u€S Pel'di.'l'\w, vêoJor da u..s.1.1l1! Col'reo:,:all

COdho. JOlVluim SarnwnlD. 1fill1'Id Bar-a.ta. d.• (::apilal ~"'d6J~tl, ~nng ....ndo ad.nl'"!I(I g'rur
Cunha, ,/llIlIU{', (lum'·Il~'!l·'). Cru?" El)'",'u M"l" ""mente doent.e, pede um ,,1)1](,0 do liCllDÇ3.
till>', João COI'deÍl'o, ThnUdflT'.<to S(mtn, .10'" 1\:'1'a il',,!m"-:.o oD[\e U1El r:onvler. com ou sem
Jlt!!'/!;J.j·i!o. O!iW!'IJ"<l {;a[YõÍo,Am,l.fO Ca.~'I1Ica.lllj, 1lr<lcnado, do que llão f,~ Quez!"1.0, peja. urAlmeiob BUI'I'OtO. João Nal.!\., Firmino d>l. ."il, S'\lI('ia (L~ ClJlH"' .....,;io.
VUlra, R<,l:';l Jnninl', (\'o\ho o G!\mpos, VII"
A J)6li\-i<l v"m >wOWI)anl13.da de attesL'ldQ
j(ilio [hHl,\~io, ManOfll Vir.t... WillO, Doming!t~ ulI:Ihcn 'lUA couslat.a. a. (Oole..~lia ea. uec6b~·ldlJ.
Vicenltl., IUi~tid!~ Lobo, &l.ldanh3. MariulJO, de do t.rat.a.IlH:JIto .rOl·a dl~.~l;~ ç;,pil......t, no pra7.o
J()l!.qllim F",iicil), C. OlMn;. JOII.ql1im de l·'·'"IlUCI·"!o 11\.'1<1 Inmimo.
S')lll"'. I'.ll·allllo~, U. do Arn,\roII,Raulino Hom
Y.ulellOIlID ,111 r.ommi~1;! que P; licnnÇll. im() EA~v,,~ JUllio\'.
p ·tl'u(\a eM;\. nO CiUI" UO 81\1' den~ridll.. {l pilota
A lH'I',·,.,e

\::. li,h!.,

a ~~~o.~~o.
p.:)~t.;~ ém dl~(\ull:'lii(l, ~,

niío h{l,vendCl

j~w !orruul'\JU o &lguinte

r'HlIJlk1'O N. 31-18ro

1',-\:];,m:l.<,:;lO, da-se pOI' aJlprova.rla IL i\CL1I. dtl.
H'S."-:~()M!WI·i"I'.

r:nUlp.u~~''(>\ll dep<1iH de a!~l·ill. 'l "1:''''.0 {]'i
Sf<J. 1'1.I:ld$c" ~jacb,do, ~'ll" R,l', . i!·", Ca.tl:Il,In., .l""~l lIarbalilO. 0:1:;[1:<1" ill'u\llmood,
Q. ti..:-cayll"a, La])"!', fI,."zCal'!l(>Íl'o, Aru~t'k"
Lobo, RlJdl'i:::nl'~ ,\['0"'0;, ;>;llv;.l. Gau''110, JUl«lnilll
MUI·lillhe,PIDll.t'iro Gu('(k", 60001'<)·'0} Ma.1'f)W->,
fi Luiz Oeltlllo.
))eiX,Ull .to <:I1ln['.llW:CI' .~mll I:nu ...:..']. f!',.rUd.
pa.da ():! lil~: COl~lbo RO,jl'lg\W~, ~{onto:lll·O dI!!

o CollKl','$~'J t'i.lc10U<l1

rwolvo:l:

Art. 1.' 1::' n ,e:OV(ll'nfl I\utol'isado ,l COilCo:ldo.· Ik~'Il\'" {JOI' um <l,llIlO fi. MI'.Hool Ma.rquM
p,,!'(Lgiil>, w,J()l' ri" Gl.'<a. tlt< CI)I'rl'.c~ão d<l. C;~
p,t.;\l fe.lc!'lil, {N\r" tral:l.L" dn ~U:\ 8aude onde

1I1!:!: <'':Il1'>'ie1'.

Art. 2..' Revogam,slJ !l.fi dI8p!l .. i~ em CilnLI':\rio.
J1a dnsC(l!l:lmis'l<···.cll, 18 dI) julho de 1993.
Barros, I':. Wlln,lcnkoll.:, ,\qllilinn (111 Allm- _l. L. CQ<J!Jw,; (,'a !'jI".~._.lfa'""l Victori~".
r'.OJ, PinlJf<i rn \I:(,~l!;~do <.l lo] io F!'O&L; (: ~:cm -~'(1U«"I,,, M,,,.i,,!oo._H,,,/6/'JIUs AW,M.-[)Q·
CRll.!;..\ p;:u'i,(jpada. O~ ."1'." Joaquim P~rna.lll ""r'I}o$ V,u"'o"._ Anl4l"O GlT/(Jlç.(ln/i,- ]!JJo
bllOO, \I,:"~l:)'~ de G\l~11P'\ R {IY R~ r'I".<;;l, r.ilm· 8.wbnll,o._Nj"" RÜJ<t:)·o.

pos S:.l\cs. 8'lnoo.< Andl',ulo o H.a.rniro

s..

li"I~;(!I_

100.

N. 132_18Q3 ,

O SR, I" SI>CRXI'.!.lUO dó, contD. do se;guinw

!1:XPRDfENTE

A's oommis."n\~ d(!ju~~i','il e legi~la~ão O do
1lu.'l.nÇl\.S. fai P\'I~5"llta a. J.lt·<)lIO~;<;ü.o da. Camflrn
dl)~

Ol;lput,;.ldoo,

au!ilri~~n,lo

o goyel'l!o a

<';íl]]-

,-"l'lle.· o. .1.)';,1 Alves !le (~:I!'Qa.lho, c!ulfe de s"cU" "\lIfl.h\li,bd.8 (\;1. (~L:<a de Cm'(·uo;,:.iio d;L

~';;.()

om"iu rio M\JiI~w.rilJ da Ii'uZllulllL. dato.dn do C.'pilA) pdc!'ül, um 11.!Jll{) do J!OO!l",:~, sem
"(U l'(·"'h,."til. ao
VCrWilllt'UWS, ,dhn de tratill.· <16 au;~ l':~uJc.

21 do CO)·I'I,Jnlc, l'6tll<:lU.c!ldo.

Omcill do Sccado de '2 Iln 1ln'1; p!·oxilliü lindo,

;';)ltp.!l~t>1II a:" t»!lWlI.""I()~ qU()'~ PI'Oposjçio

(:ópia do l'(;(jlICl'iIIlCDW \:1Il qU<.lO DI'. Anlnuiu p<'''ln ~ur .w.optad'l. QIW.l Síl i\(;IHI; llIdefori~
Jo",,)(](o ~:tlllpai(l pediu N'COIl~j(lm·:{~'iiot1(1) i.do
!< ]Jet.i~ãn do ru~"JffiO funceio!l:ll·w. quanto a.
do gov<'rno quo:. re.:x:ill<lin ')CClltr,\Çt<.J ,I" ;].('. 'nl(lciIl\PlIIDs. de:lille qllP.:I 1\~nÇ<\. foi wJiciadll.
f'êndll.meslo· da,! fa.7I;\lt1a~ Da,~iona"" no c......
""In ~l!e.'i, n:ü) (oi allegado. l-a.zii.o \J.J311ulte para
UV!o (/0 Pi . ud!)', feito ll.O l!W$!IlO Sr. 8MDP,lio, dllol-o.,.: ~gO\·::<.
(I (lt .."I.l!\"IJ;\C\!O,' rlo~ SI'$, ('.x·llIi!li.~I!'(I~ .<e!ladm·
fi:lll\ (\a.: e~.!llllni:;.<;(ie:-;, 2\ deju)ho de 1803,
1V1I.1I'i)l;ur" AJ V'\' li Dl'. R~)"I.I:,leH() ColTca ; e
hr+1n >\.~.,im li ... t..l1cg\~\In!JIa 'IU(l u \·de!·Ir!() f;.l'. J. L. ('.j"IJ"" B ecr."'fJ'J .• ,--Goul,""'lYJ-o.-Niua
ljamp....i" pc{liu IXtt~~julltar II.Q ~",,\l l'(!'jll;}l'j- lóIHü·o._,l!'m,,'ll ViC/o)·j"I)._ lIod"ülW:s AlmÚlltô, lIIl qnal foi ex,'l~u!O (I dA.ôp:'l<'ho do ~I'. ~,,,'_-tl,,,,.nj (:,,,,,,tc"1"i.-$(d,lm,l,,, AIm·lw.o.
RutlO',;,:u<,:< .... h·eo..-A qUO!!) (u ,. l\~íJlIi"I~m, DQ"';';'.;~3 \'ir,~l'lln.-O. nl!r:{;ljtIm,
d(\'>'ol vellda dêpois I\. SOOrot..:!,l'l .... do SloIlladO.
O meo::mo S)·. S('(:rct.'l.l'io hi" ft(~'l. sobre a.
O SI,. 2" 3Iwl!1'D1.1<'l Iô o v,U) :\ i)l\pl',mi~, I1WSit. J);WII. >\\lI" rlisclltido na w:......~) ~eglliul.e,
posa OD~I'~r ua orde'll dos ~I'al~'tlho~, 03 t'ô- oI'·lIOIS d" imlH'f'_"-~ ]]0 Dia .. ;o ÚIJ Co'''9',·tSZD, o
~e~uintp.
i!uinlc.:!
PAJU',(1P'n,

N. 131-1893

N, [.13-1893

o Gongn'l'''''''l l'I'aciOIl3.1 oiecre/a:

A'g comml!'..''1ô~ de jusb<;,,u o lcgülaçio e H·
Arl. I.~ 1\ revi ....-.o d,~ J)).oct$OS .iludas d<l
ll30n<,;ilS foi pre8(\nte '~polriçii.o em que 1:da.Doel c;rimes mil,l.!i.l"W, que pelo a.tl. 81 da CoMtI·
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o

luk:lo ,1:\

Re!Jl\h\i(',~ "ompcts~ ao l'>t1II1'cmo Tl'i~I·. ·I'h('o(',.loro'-o liIoou'-n !)(I!UC
]>0,1,) rol' \'(''llllll'i(l:L li. IjU:;t!lllH:>r :1. 1),'\1:1111'01 s<illllln/.{l \l.lm f(\7"'~I' tlWn. d<'.l'..l"r!lç;~o
1,('J1) ~f'fltelh'!;Hlo. )XII' ~eu I'CpL-e:irll!..l.Utt' e é qUI"!. s.i e>l1j-\,e.~ l)l'l'S(!nw 11:" ~('So;,ã;) em
leRIII, pul' flI''"''''~\ do \lOVO, 011 ".",·oHicio tlnlo '1"" fO\'(Lln di.ell1.I(\1):'I DS l'ef[Ullrimout.o:- li
pl'OOlll"lldol" ~f1I~ll da It~i'llldica.
n,:,=peit.<.> ,ril pri~,o do (\lmil~'Il(.e Wal\.lt:nkolk,
A.. ~. 2.~ A ,;{\"t..·II~ de I'I)VI,'no fiM po.:xlprll h'1'la votlUln pdo IY!QII"rulléll!.o de) S,,, k\lY
~'!gL'!\Yllr!L IH:mn tlncret.·ul;l pi'!>. 't'Ill..lnc_\ }"f'_ Th\I'lR,~l., ,,<"la~ rl':di~. <1110 (1)1·i\.11\ lll'llllm,illal!
'![!lIa., mas S()lU(lIlte CtllLlklllH.I·" ou roronnal-!L l)(i)' eUa o !IO]' a!;(llIn;~~ outra.~ ([(Ir. UP!XI1'tU'
em b;~u(>ficio d(l IXllklcllllJado.
1I."\llJcnW U l'r .•,I'.I' i\.prl'l:'elll.'\l'l~ flUl\ndo se
Art. 3,~ A rOl'is':w pOl":ll~:~~"'I' 1"'·\IUel·ida,no.' ,h,'lCll~jr IIwlhol' a (]1H'.~tlio,
flll'l\lOl\ do nl'L. I'. qllalldo o omdal ,Iequ:..l·
O"lntiulInn,!o. diz. (,t,r ,trixl!.llo úo r.nmpo.-

l.>un,~l F"doa'al,
tmllpv

f)I1CL' pntellto 010 oll':"l'cit.o ou .1" n.rmlula ~ivel' f'{'c'r pol' mO!<Vn;t ,In "'Imle e uão 10<)1' qua.l·
sido wnd~.mll:L,lo em nl~inl:l in.'lallcif\:
q"l)\, nUI.I'a .'lI.l'.ii.o. alelllú" f)no e~til. COllV{lIl(I) pr.flrl. (I<! llI"rte !~m telllJ)J ,lo g"";"'3., ci,)o rlo qlle ,).~ ~,:n~ lIervi~'Oli J.t.1.ú ,Je Inuito
IIÓ Wl!O 00 hnver !;1I~p('uslu '!õl C3:I'C\I~..'io d" p<",IUI) p,,,mito P;\I'I~ Ol! lrabalho, 11" Senado,
sellt"Il~1 p<w dclcrmluilo:;ii.o do ~<)ve!'IIO fi"
(11'"" "I-I(I'm/,,'.)
uel<tl ao gellel'a.( <l!ll dl«rn, o l.a.l1lhCIIl rUl'it
\"I'JllIoh!lit. l' 11. llIemOl'ia. '\0 cumll·IQ)p.,I,,;
b) á p::ll:l ,(e '!"'g:rru!ll~~i.) IIllht.:ll· illhlJ('~Jlu. fL
ORDE:M DO DIA
pena im}X,~t1L 1}()1' ~~nt(lllç.a qu .. v1J'na]' o ':>.lu"
olr.I\InJl'!') indi;;llô de lH'rl<~nC61':w eXl'ITi!l, <lU

a

i~

,I\'maua;

Enl:-u. tlIl tli>ltuM.'i.o unie:>. {> plll'l'rI:l1' n. i25,
ç) iL PCII:). t!1l ,k~titu.iç;(o, l'OUl pel'fla do po~{o
,1e 1"93, dJ. colllml~lo dll oon"'tilui~iw, 1'0110JlOU!'3.S Ullhlal-e;;
<l) ti. pClla olo pl"ÍlIlÍo poli' tempo maior de oIou~ r"·$ [: ,hpll'ma.cia, 0l)inanolO !)(o.Ia. ('.nll~('~'Siio da
h~.'uç.n }lCtlilhl pelo ::il·. 1IeUa.ÚOI' lI. do ADl;~'
:um(o~;
e) \. pl'll(\ oi., dl'lDi~;:;i,,;

ti

n iL 11<',,3. li;;, l'-eforrun

,,,,1,

ou qUl1.lJLlfl <'-<Ia fOI'

o

..oc~,,'l~'.

~"h·.

Ubnldino do "'01:\1';;\1

Art. 4," A 1'O'I'i.-::1O pt.o.hw.i. SE'I' rf"lIU(\l'id;L,1\:~ uc>;Siilw 11f\ !iCCU~'./Io pedida VOr'llW, ""mn ,;.a
terftlQ.~ do lll'!. \", 'I"lIlIdo lf inrel'jo\', ]1l'<"\("~L tl'at:l u.I'<'HlaS do inVorr",",1I ~(,lI,Sl,pp,jtl '1\11' 1I:io
do jJ,'<.d di) eX"I'Cil() 011 da .. nu."'] .... ou illllivi· lta moc,,_"sÍLI;u!e (lu ó-{l o:ol\ijuli<ll' o Sell~,io 6

duo Hlljciw ..'~ leis mm!:.,·"". t,ve!' ~iJo ~"\)Il· J>.'f is.'W 1',...1" d,''''~lIlpa. d" td-Q flCCUll;U!o por
detnlllulo:
all{Ulls in~talllc:> COU'l &I"~ U.~SUlllptu.
a) i. pellfL ,10 moda. da.la !\ hypothese '\0
o.rt. 3" Jettl~L ,,);
<lJl §I-. iP'l"~Midcnü~ d,;"I,I\~\ pr'ejutlib) il pena. 011' III'i.'fio ~lm tL'</.h;~lbo I)())' I.eIUJlO
ClIdo o pa.r(\(('!r.
rn:l.Ior da duc!I alln6S,
Ir. rt. 5 • O lIt<dHI<l dI! revisão 'SoI'I'll. j'lstrni<lo
cutiMio ,m cúpia nIlLhe.ntil'3 ,Ia 1)l1I·t.<',
da an:mw.,'io e dOCUIlIOIIW1i r6.~JX"
cti90'<, li<\<: 1l"llOinwnt.<Io< ,i:19 u~:wmun"a...~. ,lo
]J:Il'I'C"l' do CI':lll~cl\to d(l hlV{,.l\til,\"l!.~'1i.o. <10:\ in
U\ro'ug .• toL'ioo. ,1& rerJ 1\ IX'Ç!l.~.k sln def,·."'" I:
Ibs ",'o"mça..~ ,lo cOlltlell.o de j{uel'lo:t. \l do ~I·
Umo L,·jbllw<lulillt;w.
Art. 6,~ O pedulo P"l~\ obter <\ C"l'lül;ioou

com

d;~~ IJ~<;;\l\

cól1;a ,lo quo t ""(..-:1.

U

:\J't>O(o l\lll!:cc,1('IIU'. l\Il'~i.

Sll.~,~t(,it.o pejo tlibulllI.l,

do ou llV,(o militai' QUIlo

nllliHLiç.'\<), tt>lnman'
~ l\(Ohar

o IlrúCl""""

EntJ';L1JI ~nece9:Sivamtlnw em 2' disct\Il....m,
tlllclll'ran(lu-:l6 e.~\!I.:IOIU doha.t.e, I)S :\.rt,s i" a
5' (\110 pr.,!q!~ção da CM~lnjl.l'a. (lo.'. D~.Jlutatloo,
n. :14, ele !t)!J::I, com a eWCIIIll" d" c"lnn .. !>l!.ão
Iln mnrinh .. <3 [;u .....·rl).. SUpjH'lluiudo L) alt. 5°.
~('O()C<Il'·~ i, v,.ln,;u.I'l,
~i(l a.PPIXIHIJO$ (>"

arU!. l°

~IÇ.1(),

E' IIopproVWa
~rt.

l\.

cmemla

I>uppl"mindo o

õ·.

li StlLD llf'sjlNa a!ItUlIla pal'a. o rt'fjlll'rant.e.
g' a propotição o:;.'\im olllol'l(lada., 1lIIop~<l!l.
SULVL' ~,:; 8el!,,~ 'lU<'I fOI'('1Il devi,jos à I'n7R.IlIJI1 PiLr:.,.!),\ ~ OI' â.l' ,jiSGW'~i-LO.
Pnblka d.a 11l1i;\0, I]II:m,l() o ru·) Ji.u' gnuJlIa..lo
O ~n Ã1\T(\.,'W) BU::\A Irr./" ordem) • ""IUQl'
em <jlmlquer t\,)S 1"",(00 do ornei,,].
(h~!"'n"'L O{", ,1lt.o:,~':ltlrl'J pora f> d",cll~ lia
AI't. 7." :-lrN (!I·lIne.~ ~ujeit.o~ "' jnrisoll<:çâo }Jr<.'lllXilo.;.:\II
ciVIl. i< r6\'I:i:"io <!I.oeJC<;eI':~ ;~ ro:.. I'''''~ e.~br..'.
'
.
.
I<,.el!l'"" no Ih~~rl!tll n. tlltl de I1 tle outubr\), Conl'uU:tdo, o Seuado oortte{le a ,JiB~~

do !fI()(j,

IPOOld<J..

111'1.. 8." R,-,vogaru·iiC It~ ,ll~I~JSi(,iic3 "'lO 0011·
~ ';':UI)-"'fI em 3' di""IHlSii<'l <1 proPOSi~'ltO d.'L
lt-ill"io.
'I C\LUllI.r· d(l:l I.lcjlllt.:,dos, n. 23. d,' IR@,H:O::l\ndo
Sala da...~ oorumi..:.~j()s, 22 da jUlho de 1893.- :la dl\,~pe'L<.'\II 0.10 MiDi~t()ril.l d:L~ R.c!DJ,oUo'tl Ib.leAm""io;Q LaliO.-Mwl,ieJ 8<11"((t1l.
rlores para. o oxerc.iclO do 1894.

S8.33XO S.U
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DL"sr., SI', prQ;;iúúule, quo ~ uma.
niio l.lm:~ 1'('plIhHcn () qUI' u'lllO'!l.

didad\\\"i\ publiCi\ uiiQ

\lmIIiLdizol' O Que

Iitl

BC

11izia. no

telrll)(Hlo im~rjo.

8(ü

ptWffliUlrn,"Ilt.e Que OrlO) 1I"'llanidO !nUV. ;:';x. GoSen:uloAAbern queáó!v~e;J, no')
dh-eita PU11lico, como nll.~ seienciil.) natUl'<V<i. l1:\W:lIlOO, ha Jllon:ll"~listas," 'ta 'l'"e1. ú\ll IlU)ucro
lno.iOL'
do '1t1,~ g'\l'.dment.e ~e !!IlPIl~6;
ba 1\,,~b~irlMl~ dt'll'l\i'tilie:>.1' l!lll~ qUillili!':;t<;'-'.o.
NiL.ll;, 1'.1.\'0 lla. 'Lllol()~h vir um hot.lnlco fe' IIllll iutri/{antes, v;ov",·ni>il.a.~ phal'is.;dCQlf,com
o
nbdo1l101l
replt<t<J
de ravol'es (\ l'oll.~id()~ões
j('.it9." rm':l. o zo(')J~Wisl.!l. um ~" a.til ('ntio cort·
sidlll"aolo ~lmo v",gf:tal ; nã.o á I~AI'O VPl' o 1.0- ,1r.~itllaçii.o; h,l,. os lllollarchblf.a.ol (]lle pedem
ologi$l:.~

"tirar

p3-\";l.

() I""'IllO

da bO!o'llillll m:n :0.0.< 1:0I'Il['uis\.a:i

Sól' "té elltão col\!lMerado oomo animal: nl\
poli/:ica. ~e di a 1ll(1ll1l:>. OOU&'\
113. di>l."<) J\'j"'.nl.t~ el:ElL1!,lo na cOli:;lttui,;ii"
Ji.'1\ucr-i.!<, ('m Ijllll o tiLulo rle jll·jill(·INl malíi~"
"'1i.do d;~ n;>.ção, llID VI:Z de pr(~~id,'nt.." se pOde
aVJW.I1ida.r prilldpe ou N'I; mudnn·y, ,IS C(l]t·
tlio;OO" do elwe>lt.iIlUl'a, (l:n V('7. .la dlllo;iío ~llb
sista O dil'eito de llel'allça. ; altt'rf'-.<Je, o pIll'iodo
dll exerC'lcio d:u]ncUa. fllrl<:ção ill",,{Io'lit.:..l[<.iL;
em vez fie periodico, 5<'ja o goveJ'Jlo vitalicio,
o com (1.3 actu(l,["S in.~lilui ..,jo,; fa..:H 6(:\'(;' a um
priucipe tla. e;L'1l'l. M OI'Il';l.lls mIlito digu;j.o
mrut!, oo.:cup.~l' I' a.ut.lridru.\e $Upl'Crua. na
Fl'anl;.:l. muo..11'1'lm.
08('4. AMh.RO CAVA.LCA.N'l'1 di

fi

Cncully pelo mel\(l!1.

P;(r;l,

05

'Jpf>C<SidOIlJl,i;1,.S, e. <J.íJS 0pPo'JSicionistas eQU,"'" ':c-

m .. rhanl.P

lli MlJve\'Jli~tas.

[lal;!.

deptora.IlI.Jo

~L)J~:ludo que houvesse o Bl'ar.il incorrido lia
....t',;;:IUll.r;~ de p~·('.-;el't'\"el· um g()\'i'rno s(WIO pm'tl.
(!;\l'·lhe por ~lLIJ.~tit\ito ouh'u quo VL·O~·oca. n.

iJUal'nLlo1e no oxtA,I'iol'

(l

(~X"'l'l~\ a ~yra.nllia llll

int<:dor.
~;~(.(',!! ,;!"l.O O~

T",,1itkM fll\(\ ml"to

pa.~~õ\ndo

ahi\ll,O do l'aUlhio dIJ. lkpl1bli(";~; ~llo

03
pr.iOf(l'; M'I'éI'S..:l.1'jtl,,!, pol't'[UC' ::;fio 00 que rn.:lis

llel\;u.:rl'"Ht.1.m o IjoverllO c mais o cx~itam"
medid3.-'> oUlcm.s c viol{<llt.'\.i.
l-la. (lUtl·t)~." Jmtj~~ ;, qllCIl! lk dil'eil.o;
não ~()U homem de l110tas MM l'lhI.Q, dfl hld. ,·LS
:tI'Ulil.d:!"'I, ealllll hIJ.hllllolr!O iI yjda de "ahiucte

um ap..·ll·U~, 11 a f.WAll' jtlsti~'a !I<JS nHlU~ n.d.vul':<al·io, "lU

o Su, JOAKJ.\I CAT{!!-Il)A- V, li:x. I!'nln{}N', k,do.~

Q::< sentidos; estllU tlCO,ltUlllllllo 11 de$('.nbClldc Que a. JV"pllblica lillp[ir)c OIlW'(L ('(lUõ1l. h.l'il'-ml' l'Cvorcllle rlcro.llu"lo trnl,l...~ I.M opinioos
1]11(' niln s(:in. .," a. dill'~l""JlÇ14 n!\.~ OO!ldi,:fW~!lo ~lll('.f\l';'~, quel' nas let.tl'.llI, quer na;>! artes, na
~:i(lllr.i:l, e emHm na JMJ!itiC'.... {lONJuc p;ll'a.
P~'iUl(·it·O fnncciollv.I'ÍO ti;}. nllÇ,'ie"
llm:\~ciplleJa; \I. IIwlha 'lida
A nin;;uf~n ê litltó ~()I\rundi\' o (\\':\chn~idf'. lllllll a !1oHlir.a
riJllL ;\ 1'O::U!. \,,m C'uj,l...'1 jll'talas s(>; l'\Ct,\\Iu.. JÍ\- ti em .J\lk'. wp!J.tl1\~,
Pod.,"\.nl.o. d,1\'o r"l6I' jl\~liç;~ :\011. meus
m:\lS nl){w),n (',)ofun, li';). 1..unlJ<lm Ulnll. dicarlvoJ'S;\I'io~, seUl quero!' pol' h'", procul"lU'.::n·
tAdUl<l. Cll!n :\ Rt'public:\,

e

Ora, 11,'5 t.emo.'1 U!)'" didadura, 0"0 :\ RI'l'll'
blic~~ ; e por oon.~ .. q(lllnC'!l. eu, ~lnt-igo Pl'''po."
gan,lh;/:l., "-'l.!, um dOi m::li~ burnild,,< c(IIl.,hu·
!'adO\'es de V. Ex. e >!Uns dig!1ost()llljll!.nlH,iro~
UI'.

propil.gil.ud;c .1.-, OUtl-'ON,

.'<Jntim\o <>111

JUlltl

po~to,

.~I';\nd(:e('l'-rntl

{'om seus 1011 VOI'lS ; n:-;'o eal"f'ç.o

dt:llBIJ, JlOl'lJue, f:'rnça:iI iI. Del\~,llÔ Im'clso d~
b(m~ invernos. no G('al'<'l " 10;'1:; OOllill\ nenhIllIl.a..
o.q outros, em attlllhlr. COl'l·cd.!l., fi. ItIltI'geOl
Ilol:l i\(\IHlw.rirnouIQI;, vr.1Hlo j);llIlHU' (:<:j;:~ tm'-

rllht.~ larg(\ q\lr. 1l:l.1'"f''' Que 001111112 tudo
o SR. EsTEVE:;; JUN1on.-Eu o que niioquêro qu1\.IIW lHW!1\ de dignoo 1'I'<lI10il;,\\'ol no Bc.l1"U,
ti n. mon:'!.rcbi:l. com lojas as vtl.nt.agoIlB, Pre" n[i,) co.lmk.lcm ; JR.7J'!1'D IJ<om e, SI poI'\1N'ltUl'tl.

6.1'0 3. RepubliCl1. com 1otl:l.~ flS lk~yallt..\::,enB. pl'C<:ls<l.'i'\Cm IjoJ \lIU C<ln:;dho II me Vl~cm
O SIt. JO ... !(j~! CA1'UN!'A-Torla tJ. éput::\ ~w pedir Ilir-II!~·I,ia eom {J. f,':1,nqui'7.:\ fi fi. ~in(:(,-

O seu U~I'IllO,

a. sua. clliI}Ji~.

ridwr:

que rue caradcl'L'iIlID :

coutinunc

il

O a.:cJn,' s.1.ro.omd" ,,11 OUI'13 aquI. 3.\>I·<.;p""ifn 3,bsi.er-vclS,
de QualqueJ' mOVim1-'llto I]\l\! se J1lzia, na J'ua
Sim. 1i'1l':\ tlcslcaldadc Mllvlilnr I,,"-ra a lucia.

do ()llvidOl'-M'.ba.~\.iani~tas ! n anno pas,<:arln. Ilúm"'Jl~ que paI" seu lado

qu~m\o '"" dizia
Con,tll\li~,io -

que

<)

governo infl'inglll;\ ,ta p."-lav!';I. e da. pt'Unll,

:<l)

qll~

toohnm :<o;'l'Vldo
qu;ull!o niitJ oon-

C<:Jnspir;l.\lor(cs. F8le "nno-- VeU<:CIll. iUU;,\','l\lU ; ""'lido <pU} ti", outt'Q lado
8nurlalll'S da. mOllardda.
SII acham os qUA !'Iio.<'>'\',·irlo:> I:lClo ft!!'I'O que

N-.i.., lia, Ol.\lr"\

~'OUlJl\

que diY..... r. A .:hnva- waw" lDaallMl oonVollt-e.

para. aIguill..'\ COU15a utillf:.:L: atira o odioSQ
Nio lhes lltlla vatrlOtlsmo, o.l1no nã.a (;llt.nu
sohre V~ qtm s<:I'ycm d('_ boa fo li Rt'!)Uhl,ca, a ruim o :\ V. Ex., St. \ln'.~i,j,'Il'c. U l\, outros
S,', J!l'eSl(!{>[l\A~, "OU 1~"'JlOOd!eI,do por Ílu:i· rl!'()I~,.g'\lldl!;IA~, qU;l.ullo pl'l\g<lI'(lmO" mn:l
dtnv·~. N;i.o )](1., elll repllulicanos da nliuua f6rm:~ do governo mil!:; IIU"'lllilll:\ 1\ pnl·'I)(lI'i.
ol~h'm, s.1.lId,\dl'.~ da. monarcula., ni\o: a IW)lublic;,. ~[il mint llão (oi !'(;,(·utlwcnw; (oi
pt'!l~"l.mrllLo: niio ~ ler, :l.~im ~ud:vl{'S

dLl!e da l\atria.

ÁCOIlU!OO, VOI'~m, qUI> (\tA'., q11e M\ ndll!.m
~i~1'0 «lI'I"!)..!!;< n:in JI.!.I .<uhl.l'ahll'aJn i
' fl~l:·il[Jad,' hllmall;~; !lClllaIW"nlo ,·,,1..'.0 a liA 1ll0Uareblll 6 illll)OS:;II·.~1 no Hrnz,l. \\;llbal' o <lelid.lSO n&l'lar dü.~ de'1~, ool1u>m-

om

d3. O\l\llat''Chia.,

Amel'lc;'\ ; ll1(1l111inioque ne~la lil'::gl'&.çndll.

Rc·

piando, ,le (Im belo, IL !ollppl~lo..."iio d/I.B liber·

S[~S8ÃO ltM 24 DE ~1Jt.HO DE

dadf>S. o

!>Oderes

Congresso,~

's.lIporior~~

mniUit' dohig'i\ÇfIC3 do ~'!III d" que d,.,cl.,~ tant..l.9 pl'o'i'a~, IJ,7.6i·ml'!, tõi
II !,ülkl~ fillF-1' !lo}', ,..um I'''~~I'' l1e (\!'~u,\j' a

allS Ijllll Ih8 oon(,']';\I :l.
CoD~titlliçiio i o lllQIl().'l'ni'~ COIJi quo o !'c"I"I'
Executivo trata ú:wh" ri!! in~titui~".'''<; U~ <:1.\:;,
IIC." civi:; na b,'WH.!>,:m cio 6HWC1Loj IlliS, "\i\'
torl~ldlJS,

de

c"b,',::~ Il:I.iJ:;~,

C(llll 1\

cOIl","iL'lI"i,~

vQZ, ~"III
0:->1< .

m('do
.I",-i,)

O SR, Jo.\.l!lll
mr·,lo.

8Çi~nkll c :.: ~!lJ.uo:iu-,(t'l, snll,IICir.o.i_ üuenJn ,.,1gll:>"", gl~tlL'-lllo.ç'-,('.~ ric\icuj(l:$. "l(i~udCi IH'U-

ram VOH.a.l'lJ!O

~i\', COlllfJ 'lUf'H\ sorrr'~ de dAli..,... de S, Gnido, Jn\'~( )1I'1'l!:Jn<11rt'lU l\L>li que w con!.cmjl).1m
1,;l.:-~n;:'1I1'O~,

que di rIRem ;~n.c<;ãu;
ml111c~'i desst.\1! estão
(Xlll~t":ll-<'mnillô ;~ S,\ (hl:l."'·r,\l~m, un9 a demlllO'''U' ,'UU',l~ COIllO co'h'pil',,,lul'M, 0111.1'03 Q.

oD""'rv:\lldo ftUld" {lU!)

apoll t,a.,.
niio 1110!H]

d" Cucllhy qUl_' ,"" IIO'S

C,,!\hI>H(U-O Cucuh~'

m~'rlll 11 oiU;:lImn.

q~le 110. do vel';:;:onoo:oo em tão lluwilll,w!.I1
H1Lu:u;.ln: O\1ll'r,~. a. t\ll'bn-1J1I111a dos ino,;vn-

do

que &111 (,[les,

47
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e. . '!'ur-.'DA-S~i

q"e "io ruoll.e

O ~'iI, 10.1.0 COI'I,ltl\:l' _ Ih\ quo
m;,,~ ,·..'l.dio~.
,

j}:t.l~'

lá. fo-

O.'ln. J~.\ftl.'l CATI;:>IIA-Dizei, e<.m I:. SlnCêrull\tlo quo (,:'IIl o dJreiw rJ" ,·xif{h· de VÓ3 It.
');II,"i" qU(\ lá\> pl'<J'ntaru('n16 ar,' .. ít."u fUI no·

va.' III~tI:I!I\';"'_~, ~U" o. (o (h vo,;:,a p~la ;·ra..
tlll"<;;"!,() <la" I7nli.~a.j doutrinaa, u!zei-me
SI
'01',' 1-.1.0 o qWI il"v;(1is IJforu(·V.,do, si P,L-<:<Ill!
A<X:u~al·os cnlUO ~,~-:t&":.", d;]. ty!'Anuill.; reftr.ctiluli) ~(>hN luuo) i~su, di;:~I. o Hr, Vis· alpilll& voz, 111U.IJl'H'II.to..~ luctnctorps, ~Ia.s
coude d0 OU1~I·Prtlto o o Sr. coo<P.lheil'o La-- brllhalllel "H~';"~ do VI,,!"" peu.';"lnlO'flto o. itDil.fB.y&t1~ n:\.tnmlnwl1tl'\, 0001 (,lS..'iO do.~(.,;~' Que zom ton''', ~lU,Hra e l'f'llC.lleDt" dt~'M OnlUiIL";"a.Hr. a. nlrnll. 016 1.0<10 cll1,'ul;l.o ao cr,1\1/·rnplar mOI],) moraol, que jl<>r' um rt''lI''flOO de ~u
as J'''l):I'!I.Ça>I 11" p;\ll'ia.. parodÜlolldn ~l_~ pala., prema o doJnl'o.,,-<\ Ironia >'C tl,>e(O!,;\ com co ttvra~ ('6lob... ·s du lI.lmlr.mto VI'II1i'?l!\.no, quau- tulo do RI:Pllloli"", BriU.ileira 1:
do (I ooll~!')ho prollUllciavo. A morte cl03 Fó~
.o Silo Jo;';O) ():\RDEmo-&\ta pI"ll'gunt" não
CII.l'I!S, ,]iril(indo·I'.8M IIhl\ oouulo-m:l.iur, dlrãQ: rUl r-.lla no tompo do Sr. LUCf'IIa. .
.. A~m, a.Sl.a.lDl\.~ v;Jlgnd(l;l! ~

(I. vingandeve aer I"nu) mai" grata, qua.nto
Jhcs Ú Mftlrotula. )l0\' no;. woomoo,

~\m, I':(lUll0"!~, 0.>1.110 vl\lgil(l,,~, li

ç.llbrs

!!OI>"

o ;;tt, JO,\:;rM C.\"rUNIM.-l!:u ;]. fiz; (XInt<t.."\n·

'·sl.a

1,;,1O{llltO v. ru;\;. ~nhe 'lU"
fullil!iolo um
htllllelll qUQ tia R('p\lhllc,c "" f.jll&l' fi. RelllltlJca..
Vou, ),ooroll1, F' l"<lSp Jllllm' a V. li::':, ql1.anw

O Sn, Ou. G01~!,.u~:r-NM I':.hvrns do V,Ex, a "$!.:.i fJw"t-.-\" d,) tewIM du,S('. Ll(~(lno.,
onC(lnLI'3Jn o 1lI1<~t.a.r.
O illust:\l ~"Ildolul' p~lo RIO do Jnnoll'o, quo
O S1\, ,1I)AllI~ CA l'l<.'.:)J." - Não; 1111(1:1 o en· nãotisus!-,,'Itna V, ll:o.:.
contl'"m Da A..::çâo do 1ioV1·,'JlO.:II que V, E1:,
O SR. JOÃo CoRDIfm.O-Náo púdo ser.
dil. aflOio. (FIa ",,, "pW'I':.)
() SR., IOAKloI CATIlI'ffiA-Pois lJ.o?,m .•. drsse
Ni'.o, lotIo mUDd() O $c'llt.e li elle8 D~ Pl'ocjda'pu,lio. eM!,i]';]., ondo h~ l\eh~ n.gon o Sr,
&tIO de in\.(l1'p"(':>I.
Ailllh. mUI' I"cra proVIU' QUO isto ú u1l1a mal~bal Alnteida-Barret.o: ttl<lou Il\undopódll
dir:W!llfil. f' Il:ú) uma Rtopublim, o SOlllltlo me Im!,'ar coro {I ml:lroebal Deodol'o. UICIIl\3 Clru
pel'lI1lltll'i, il,UOl l'l1<1 um a.ppnllo IÍ.qIlOlJld com bomom e es.\.Q horur.m sou eu. ~:r.l.m(~ d"us,
porquet"l.mbem pousava. D.IIIlme polllo rn",,~lll;\
QU6IlI o rua.llI huullldo do:; OI"ll.ilOres .l"\!.,, roi\.]. ra:i.ão.

outr()1'O\ coUõl.boron.

~I.a", qUillldn !PQUI<lfa ."'''"~:'''-'

Oirijo·rue a..o ilIualt'll cidad;in, pDI'SOuill,·-tI<;.1.o g,W('rnfl

t :LlI~(I'I·lll.lI!O 1'I'pUl).h~:UI3. e que CólD L.nt.'l.
~h("]')I'I"

o ll.Jlf1I,.n<r:g .100

CD!'J'~[illioIMI'!1\I!

g(l

accU:>;~Vl\

o

(I se Ilhl llfl-;:nva apoiO. n11I1<'.'1.
ma 101\',,111-"1 p:\.1'1\. OÜ<!INldor; e.o quo à maj~,qU(l,DJo
.~" d"',~n~,u lUjui ;L h/i ele;!i)I-d.!. dl~~'i(I daquello

~m Ilre.i:di,Ju á~ nOS!ln~ >ll'ill-"oÓclI ("poiad"$); 0.11' 1~;ll'i"I'<·rlln",lo): &nh,,:'('~, a. Ropublica. t.6ru
.jú-me Jl.O ill1l'~l'Ô "",nn,Jrll' dO esla.do 0.10 Rio dr-~'!IW de si um o.by~mo e é p;~lciso evil.a.l-cl.
" Jall'!\l'O, cujOg (".O"pIOM "·[CSIlIl!.e~ foram
E ap[li)lIci llnra n SI', C:lnlJlM :-':;d:f'~. i"al'tl.
.a.nl.,Uj Va-J.I1o.~ ,. clllllilrl.o )MI'''' (>1'1 f1\u:lluct.'1.v!\UI
todoo o~ proP'lg,~Ulh~I:to. (jUI' ~n ''':!J1l.v:\m na
"II.VI~"l';'VJ'I:l I';:: ~II~' "~p"l"Il.nç,lI.$; app.t:lJo
P;\I'[l. o lIJU~t.I"~ S('IW!Ui" ll(l];\ <":'1.llIt.1.1 FhJr,l~d, c::\."-" 1,lIm rln flUO sal '·!I.':~C!1l :~ Rt'JlublH':' ,1""->,,
aby"ulu{'1U quo in.'v,t.., ... <:Imuflw h:'\":l'ia ,li<
W.l"~ 1""'1'lpt.l~ l'<:h('III{'lllNl .;.oll~~iluil'am o
prOClpltal'·tiQ.
U<t-..",-)(!o;r:\yo li .. ,J'\l1H,,-rari:\ 1J!':l.zUt\ll"~' !lü qU(\
({:\"~ ,·!I;I,,J!l UI""!>' '~"'J·,,'.1I1\.(l \l mahi ':;l)'<'; Il-P'
V6 o Iwnrado w'nador })/>Io m"n Il!II.a.lo qKC
[}~nO P;\\",\ o i1\1I~jl't' ,'!wf,) (I(>s l·,'j\ul,ll(:"1)l('{; qUPID 1I~'lrn (l1'lh"ldo ~lll o di\'o.;ll.o do raUar do
p'.1('IL {j illuslrll c,II",:;c~,·"a.!cll' !)OI' ::;;~I!14 ('<1,- modo por qDeo f.u,", nt"sk momento.
~11!lrlll;\. JMl'i\ l(,U\!S o:< l,n'I\a!l'l1ndl~I.'L~ il1u~U 8R., Jo:to O'ilJ)I!:IIlO dI!. um apl\rte.
trl'_~; njljlllllo p:l\1~ ,'"" tOlI~ 'IU~', !JI':1a "ncr;.:-ia
d\l n~<::<"\~ oon,·' ".""'l-., IJ;l.'-:''-~h,"~ [XII'to:\ da. vi,l",
O SR. JOAKIM !:ATUNDA-I"to puLhcu.!l!!Ü
io~nl,,,lo.~ na ""·,,,,1.1' li I",tltlca do imlWl'i", n"~aUll;tl'<j,
1I.1)\"I>JI;\II\I" " HopulJlicn, f',-c:;tvando o &1,',1" ",n
0:"1,-" EnsrlM JllN[OR-Tódo o no;:>;o lf111.1

e

que

.'ü

til'nul.VlI. o thfono; ,liwi, n'l11 ,\

CllI'll' I~~ortl.

"'.. lO

ducil'CuU\~!'anr_hl.a

em

QU~

o Sr.
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ANf{ARS

no

31l.NA.DO

LaceM OOllOCOll ~, l:lepubü~ -(fi" ()lIlrOH' 0$.1(, JO~KI.\I Ch'rlJl<D,\,- RldiculB. po!' \tl.
ap/wtn.)
di\.S a..~ ml'(!tlL~. Pl'iu\<'lro, por<j\\6 a ol'Ilam 11M
O SIL JOA[OM CATUNUÁ-O Ulal, no l'~1ll1~J' {, ob:~til'o 11. 'lU" ~... ' prúp"IlI,,~ UII\" sfJ.:IO,lal!e

do Sr. LUC.111:t. v"iu do govel'l\O prOV!llOl'lO. ~ ~i!llplcsmtlll(;.l 3. ,..,.,Jt(li~~"o fundanwnti\l, S(,1!l
~::'~Im eomo o ma.l
PIX'.',.ll!lIJ vem LIa I~"":i.[i. :\ flUl\1 ~U,llIiiu fl'Íllo ():lj~Lir I:.lluan~o ~('. illIlrdaVo.
ma 3. eXl~U'II<:I:l dI) um.l 80l'\ .. d:ul .... t"nJ-.'<é,
;I'.«) «<1;/0 ... ffinllOOO a e:s:i~touc;ll ,1;\ Lmlfllll.
Sr, presideolA. p:L~~n a CCl!l>\j(tN"t\f a Rp_pu. pnrt_trll.o, lI.10 era pmc:~u 11" [ll',.c.urar ()",;o.
bltc.... ~QlJro Qul'l"<J.$ 1;\0-"". fiOS sl)I\1I O'l"gw prio- p3.[;\.H" C()fII0 otJj.,,·tivo; pin~\ proclu';J,I,,\, Ma
cip;.w>õ 6 depol!llU~ c~tmlo.q.
prf'<:IMl ~Uflpol' QUO:: o. l<)<!J('<Iade bOU'I'es5oil de,;;K'Jque VU\I 'Uzar l"J~() su v,>jfl. oull'll ooll~a ap)l'\l'Ilcirln.
~illão a. sil]O:l'm cxprr.r.::;a., do meu f>"1l~!lmeulo,
A..'''31I11, a. lll""l'ip.,:ilo de-;,:n vocabulo b ink.it'llvez Cl'!'"noo. \)1]\";11\ 61·i,I<,.f\u'\ll,mt..l OOIU o MIolDOUW l'i,lic~ll;<..
Por outro I:J.dn, o pf"ng'"('S'lO não e CCl\l'."I. n.
obj<:elivo do dw;.1.('r;~,h ';\!, ~ did'1<lur,l.
qUI! DinKw~m Sl\ IH'<JIi'"Hll!,~, [lor L'<Cj/l qUQ eUe
l'í':S,!lla n.;). ;).('tividrrile nec<l.'!'-"'l.rb, ti" Fonsn"

un

0:-\1(.

Jo'\'lJ

Ç')lI)Jltl.IW-,'.:1

n;,I! quer dC>::!.CI'f!· ml;ut<,
achu,. Ijuo 1iI11a.

diLw :\ dic\.o.dul'<L, " P0l"'lllt:

boo.

e.e

o

tom erros

SR. JOA!(ll( CATI)NDA-POI-Clll

l'l'eCi,;o n,lrb<'f<l,l-os, afIm 11e quo se OOM·ija.
ou l,~lo mflllns afim ,1" que ,-;:\il~'1. (':<!WS !lI'!"H
não :;o (Ievew c ,mmllt(.c~l·.

Colllilluaud." rel,itu, rumos t,M) inr"liu'S oom
(ll:t.'1 1,.. pnblJea, que comeo;a-ln(\<: }lt)l' dar UIl1:\

illlpoda.ncia ,~\pil..1.1

pbilnoophka

(l

(~aS RlH1..~

"x':e~<iva.

a.

dOllt>"inM,

f~1I1

toflo~

os l'ni~, dir.'('çó('g " ~'

u fOI',. ~ (',(Ingenlto,~, it'

lIllla StllLa
con;;i"~m

uma l'.\~altallw.. 11'\0 i: \\111
cuj«clivo,
Nn...·:('6 dn Hool'llado do poHI,~'1m~nlo 6 das
m;\,ni{ooLw,-:cs a!lli'I;~ li" tl\tlo q1l:LUto (I de
soa. compeUlllcia.
() qOIl W .':cvernilS ]'IOdem (~zer é eimrl(>...~'"
111~111,e anXlli:J.l' illdll'.'~!.!tJII~nl1'fJ<l:'R> lll!l!Ilrl-:;,
U(~ v<>r l!leio ,)" (>.'IICllr:;O pl""lli .. r U<./;> 4110
trnb..lllalD U~ ~,,"li<lo,
Mas drrer: nlu pI"I'I\"Nlir, "di7.l\!'" lira disp.1. ...

çiW ~up\'l'i\)r {~qll\\aL"'- ~e 1I16 \,('IU ,I=l.do ,\e"l\~ I-:\t.t..

os pl'irnei!'o9 tcmpr~~ tle ~Il;'\ "t'põll,jÇ:I.(), na
O Sr;,. Gu. ôOlJl,,\'!u·-Tr.. baJliar pô:;',). PNpalrin. ~m qu<: !h'l fl(II~1l li rU\1lb,,),O["; p.~;
n:\o luteÜ'(\nlIH"t.'. lia rnen<l~ CIU p;'\rle, <;:Ih KI',·'!>r.
U ~R. JO.\.I.:IM CA'fllNOA-Ningll,.!U tl·nhalha.
~,1l W~ w~rdn,tc: c>Jntrihuitlo muito \'31'a (jut!
11. R('pulllic:'L 1),.0 J;<l ti"In<', p~ra Que a.:;dict.<- l);;J,l'J pr"!I' ('<llr; lodo O wundo lrabalbil j'll.ra.
V"I'O
lilU ,111 Sl'ILQ ;ofr"l'0s.
r[Ill',\,K 1>1, 8Uf'<'lld.11ll D.lIll!tan\.f".meI1W, 1'11\ vt!1.
() progl'O_SO, l'('!lilo, ~ UIll;). f1.'~ul(.auto, niío
do gQverno líVI"\, ~Clll{} (l1~1. ]llll'l\. n~pil·al'.
&lla seita, qUA ê chamaol ... 11. dos JlIlIlilivis· Ó um "bjrct, vo.

a illDuil' p,,!" flI>S::ti\ oondc\nt.."
Jo'\'" Conll!,mw- ~ão uns Ç<l.IUfll-

1."IS,OODU..;t)U

o

SR..

ni4(lo~

O Sr:. Gn. Gom.. \ltl'-/.sto 6 muil.<l rnc.taphy~!C,\,

o SR. JOAKIM CA,TUNDA-N""ILO mo pal'eCG.

!

O SIL ,IOAKIN r.A1"UNIl,\'-:\';o sai, niio (\~
O SIl. Gn GUULAI!T-E' muitA ().'<.('OlMlie(\.
conlt('Ço, folill .IU illl~\llZlJll':,nlr:,
el~":Hli,Hil'yio entre l'elul(,,\.fl(.cl Q ohjoo~i V'J.
OS,\, JuÃ() CUI'.lIslllo-~ii.o lflO poucos, quP.
o SI;, J(),\lil~[ CATUNL>A-I'(>!'t.U\t,) Sr, f1T'OV. El. 1):10 os Ci)JlhN(•.
sldullW O lemlll<J. tia halld(\H~' 101'ilZlh;"iI'(l. <!
O SR. JOAKllo.l r'o\7UNIU,-N:<'" c'(\LI\iI.'C() nin- um ol>jed.o de l'll/ieulo r. com todo o fundag!lr~~u, V, Ex. s..d)(l que bto ó
minlla DIl- ll\I'llW,
Teull>l rJ)nviC<,~to de: ql1e ~i, por \'nnlll)":'l.,
lurlrt.ll..
ColflRQ>11, dil.1R cu, plll;\. n()O'~,\ baudt:'ira : 11 húIIV(!,I' 3.1::ulLl tlia.1I11l ('ungl·'-"....."'<ú ,I!! 11m go·

,I.,

rcuhuenle Illltl,. bo. ul:l mai~ l'i~IVd NU lua.taria do Pl"'lllJii.o lI!tclUlIill. qU"nt.o a.'i ~uilS
<::ore&, (I\\;ll\t.o ÍI. sua 1ll0l'II\W!U!(I:l- 6 p.-!\:l \11,
SCl'll'o;:ii u ti.., Uln mhllo ti,. J.'.lll·I.,.r,~ ti" C~1"I'C,la;
c P;).l';l que o riol"'ulo tllllg:1S'16 ~J..fl f;l)U elltnlllo,
0111 IllIll\ l;,\IUIo'jj·.1 rpu, IY.)r
n. p.Ht..c li li
symboJo ti", n,,~S<l. Il;v'illunlida:!fl" indlcand<l
pe-h\.~ StlM COl"~< a u:\tl1!'1'7~~ (lo naVIO toUl >lue
se h.1.~(.I,j:J,. $l'Ja tI"gUl<1'J":.i. (ln WIll'C'II!.<t. dl'u,

[o,,,,

se·lhe

11m

I('IIM,

(I

do OllhK.II~:

PIt",,!,JC<>!'I,

O SR. ClIlIl''TIA1'fO OT'HlSl-l~\llali,!:"je ridi-I

(IUl&. AD./..lIS

11. p>l~ C ) ... 10."'1 ~o

P"rn3'uny,

'"".1'1\0 qttc/'ju"""",,,, re..'I.I\!I,'!\te f\lndu a Repll·

bliN~, (l,;c<.(, suh;;t.ituirã IIIU p.. vilh;l.(o l'i,l>'~UI0
l)()\, um !lavi[bão digno de lima 1I:1ç;io
oo\'h,
!'lI', prt".Ilid"o,tc, n h:ep11l.1liea. teve Il. o;<:ll'te da
1'1"l-'t:\. fie \Ialh"rllll.
O Sn. M_",NOK[. V[('"fOIUr..:O-OúU um ;\.jnrte.
O Sn CATlJI'![M.- • e qUMl ql1fl 8A lhlll~
dll~r que IIUJ l"IS,lOU '\0 lima ,I.'j.j)\l'''ç;i..>, fOI

l'I~"'e '''1\:>' "xl~kIlCJI

lÀJlUllI'-":Ull <l('lllli~. SI', pl'l'~ill!lnt.e, n,io lUQ

lave a. mal diiWJ",

~!a.

luct.a

~'iv,J.1J.

do podei'
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.i"I.I'1: ".'.nllo·", cHh
hr,· I-"!I'um" ;,":"k n;~'lfii!... ), de.

;i;~' ::l::':::;,~'~:,~~:tt"
:.; h'_

I' au!';,

~"1' "I", ""Il~~'r.<H·

\"1'1.

m:l,;~

IU_:ll-: [,",:,

V:(lJ'~II'.'ia..~ ,"\11_

:;"c.i< l,d,,;; illCo;,\-'II".<

qu,'

c-'

:,:"~',11 k,J('>"
;"'\''''~'n{l«("i''~,. 1/_>J1111\J
<.:h, I'" ",\':lIn.< ,ti;. 1).<:1 " I11I'1'l, .. ,·tlntC:l

Id::~ ;~i:~'~I\:S::-~ t:'. ~;'~lJ.l, ~:_~':;~u~J~;~,~~~~\:~~~~~~

.,i,r"

":'H klil

',H

i ,1e",,' \'Q

r~\III.

[H)!"

IW'\l"~t ,,1;,ull~

do,

S,'II:<

IJWIll'

11 ">\0 Im."lll"r,'" jll~'~\','" lil,' ~"',:~ i.·H.h, :. k,,- 'iU'< :.'1 \~I' '.é'-").!.' o COll~'I'''~~-' [,·~;J;'lo:-,t.
(',"'bulO!''' ,h LU'.~ d''''''-'·{I''-.' (. si lJ\lI'U:'1 !'~"ll> U.,,, j.'},''' !I.na 111;111''''_' POI' fel(' ~Iue,; f;1!'..a, de
,,11,. ,. IIlC.'l.:',"". d" f':-";'.r ,-.n:·I~t U F,i;'I'.".' 0:'1"1"'''':''' 11'''',,:\;IU uma Inl, a.Plll'OVil.l140
:1.

VI\!,'."j,·. !JO!' nUl\'l1 [.~,lu, dia. u:w
bo<~ I .. !t":,,,I'!te l.
tl~"':, :ll; dnh':dda.-lr'_" que S<\

WIU

I,t,ju um l ... \I.ld', .. ,

() SI,. :\1" ,,,,t:r. Vll'J'OI,l:01o-Muikl h'~il.ilJ)Jl.'
1l1t'1\il'.
~:t.
u ~l;. ,Jr'~IJl:hl ,sld,\WN'ro·· it]Joia''''''
e<;llL:v{J.
1'."'''''- 'i" ,'x,; 'L'I.( I")~o.l l~·.d.llIL' de 10 da
Jo;'" l'OIler I~.I.'·, IltiVIl s,)Il\plll" p01' si ,. !")" p(lln""t} d' IR,I~,
S"U~ .'l:{.'ul,-:, 'Im· T"!l~ de- nl',um mnd" '-~l'.;ulo
n "li. JÚ\:tl\! C ~L..'~nJ.\- ... 'lU" o "o~erl\o

l'xII,w.rn artu·
Jl.lrn.'II:.t·, 1"11 'I':lj !),).'llH·a1ll6I1L·! ,i,) P(j(Jel'

AI

~~~:' (~_::;.:~·I~"I;,,~. ';;·"\~'I':IJ,,~::.~~(;, (l~ ~,~'.I/'~~~~";"J~::;':~,'~ ;S~~;;~;-:I,It;~\I.'~\\,

qu,'

,.~',IU ~,~),·\\",J"I';ll'a

t,>tlo.··.

1H,'Il""

l'

"1\

UlD)}, da;; l'o':jltllJhc;-\S

"j-

l) :-;:{', ;'1' ~,,',!:L VIC1'01U1'I1)-Df'P'I'I1,!t' d;l. 1'!1"

l''''·:l. 1lm

g."lI'"j·1l0 .I",'" .):',k'l).
prov:ç.,o ,~,'lJl'I. V. K:•• leliJ.o l'I;1a1.<\I'I" ,to 1U1E'" I'''\:CL' i:_~""\I'\\""', qu .. t"I,] ,'("p"'''l'i,lo ui","'" ""',,n,

E~~'j,:,:.:',':,:,~'::·'~!~;·::l::':I~~':li:·;:I'.I~~:,:;':::~:\~,\~/i,r~~~;:~ ~~':~,~::',~~;I.~::~~.~,~~~!,:~:;~;;j~!I:::C:~I';:';~A::,);':;,~\[~:_~~
F'< )1"1'1'[,' 'l'.·,,;l. "ILHh:1 0\l1"'~1';:'<J

paI' \:"!lll"('~;)!l·"l(] Lil. t"lI,1,1,).

<.:()nLl _1\;\,:11"". n"'l!'.',;lJllh"j'·uQU 1".,:1 (pm

n

~I'.

1"11(,,\;

r;"'T1.\p,1 _

Á:ntla 111:-";";, o

'111'-1,.' lhlP~"'<,I""l,·,','IIJ" ~0I'\"d,ICrllO":;'\':'") ,1'lljlH·lI" r""t-\,h, ,1" P'WIl Olll :"lll
l'1""'.""''''Il.!,f f'.\,.".,., "(.-llchl,,,;,, d., l:i.[.).I"ll~:L_I(){\:,)".",n[" Ullll: "',,-'1.,:\ p:t".'- p:t~:;\lDenlo o.oJIl."
\1;'.

,>'"l:'(·_~"',l.

"'-"";,,;I.,j~, J.O 1"',W\I\'Bdol' 0.1.., !'<.qll\HiClll.
.l{).\~'11.\: .'"I':·,In'l'" _!':' \I"'1.1ol,,.
~,': ~,,_.I,I;; t.,~ 1 ;::--'bA-l-:O)~I""t;"!\(,,. qUOl'I"('.-IIn.
li'" r!i,~w'.""" "I" 'lHe (',l~",:tllr t·~,,(', lI"
".;:,,, "~I 1",,1,· diz.o:L' que lliv;oIlln,,; rn;:,·I-'l'1ll dilllJeÍl" dus C\J(J'(~ tio çS-

N:'" ,!"J'j]]I:mhn ',; c·Jn-,':';":l,!"".-s, ,I" IU".'1I1v
IlJI),;,':"I"II'1"\"
qI.HI,'e"',IL1ol:lI\\;
,, '\J'I.Wu.rn:"I"tlW
::Ia·
'1 .;'( .
cL:
l',
O
..
,:,1.,-, '1",-".11>.\ l"i' ..
f:l.II,) pvr Ijl!.'
f"IO'~

1_'.,,:
mr1:",J,

CQllt\ I'L'''JWI;l
:1 .;"iJv,·,·,·,;'Q ,1\·sl.3. "",1,'1\\ tI& (~)11""_", \",dü do ,\JTI.ll,"ll.\-, ~
J!r~' :'_~'''':'', si punt'IlJlll'" ('~~\''-i';,''''
O 1,1(. Jtl.\!JnrM S,I"/!I<.Vl\l',-R' l"'I1JIW os
om m1nIJ~' ,,);,0,. Ià,:m' l)'lIl Cj\U' o , llu"tn' :; ",, Vel\(;jIlJ,lJ,t,,~, ~;'" ill,i,c,'lli!lç.\lltr;; ü", 1'0\1",;,'.1"
N.l",

::1',

nt.>.:"'"hal. IIlH' ))I'('mdCl ns d,·_,lino~

Ih

H"'l\l~

bil'-· ;'.<:g,l'''.-;' o ...'1'1:'>. lW~ nl'ulJa p,;:'....
mO' 0PIJJrro. 'iu,"d.o pn,Jc".,·. ~~,nlue I',·, ,';"

mnl<I)"'<

'u(orlllJl'o~.

:->1. p"n·I'IH,lIl'll.,

,los [O\d.

li. r",\'o~a!,)II,I,-,-il"
~
;til,,,) p,h,,,,.lo, ,',"fIl rd,l~;l ...

lli\ ·!l\!'II,l'l\1'1\I,~ ... Jfl

(l\l17.('.~'"

(;<IJ)l>Ullltni,,!I(,_,

I.w,Jll.\ vilt.\ (,cu';· ~Il'n ,(" IO;:-,ll'.

os". ,l1l_\KJ),1 C,Hl';.;nA-SÓ .-ojust.ifirn. POI"
\"",, ,",' l,:k(o da.r c::.lnola ;i. çu-::rtn

estll\ll.~; rll'l"

dus ,·ot'J·t!.j i,uJ.,lk .• •

O

~·l~. J,-,,\\.'t'!~ S;,ll'.~!t:.\"l
H"'llllll";'''II;''~ 1l .. ·lil"t· o:;

I)

,l,oS (',-<!;l(lo" "li,
\'In hOIl\ I'l.i1'Ublrtõtll0, me

,1.'f1I".~

H ,(1 n"iLIl'.' 'IUtJ os

-i\l\\l'rili>:U105
tU" l\[>Oi:u.lo,
LQ-

('~t,,,IM

Ih .."

Y'J-

OPpflfJot niLlU" 1i<l\1j1Ul l',~ re~IlHa.dos ,..·!'j,uo nll;)nJ om ,lllXilio l'1I',1 p,JJIH'OUl !Il:\.ul",· II Sll(~
1;1.11)",< IUlIlto lni\'~ ,k·,\.~tt'OI\v5.
lillhsl,t"IW.,,(I :)11. Q
1:.,,:., n;vo\. - ,\p.na,lo. 8 ('_~,a () li.
O SII, ~!.\."Olil. V\{-rol\j'>ll-iooos ~ !l.~!.I\dos
VOI'cI:ulei:',l o'·~'l)Ll, •. ,O ,k, l'Úns \'lCplliJlic.lllLS.
O ~1,.J[)AIU\lC.no",r),\_

!_<t:{:l\ll:l ""'JI,,·.~,..,io~ f,~kl',\'-",

1'",t.l1lt.o, Sl'.pr,·,i·

o :-iR..

J,,\I(:~I L:ATUII:IM-O.,m

dO~ltll,'ICI.:m'undo" ,le:s<'jando qWl 1I<'I"'Jd",(\l,,~
rnclOl! COIl,"nHlIl).'\d,,~, UI'iJ.·J:L\')}, ~,ll,plr"lII('."r.ü

!I.

O(j"'~ li ç()n"tl~u""" [,""0 DIO<' ll<lrm:t ~";~ 111'"."

1l!l1''':'~'

'lusdirciw e

(lI\\' &ml\r,~;-:.l,l().~~!
O ::>It. MA1<:,":I. Vrc::mRlNO - P!ll' ('.'toIllJilo.
que hnll ~"'>'" "m·'-"'''!;'.]'' n .. I'>So.'\I,,-."O <JrL~ 10,:-; iu:j11/>1l",' II\\"~" t"It:lHPc;.:am dJ. "Ol))';\!1Ç:l ,lO!

ellk .;/" t.'l.uto v,r;l os potIÓN~,'.~ ,'(>1lI0 1'.11''' 0_.
O SR. JQ,\(lU1U !;,\a.m"lõ~1:l.111.o ao Am:l.·
fi'Jl.CO'" Ítt.uto Ir«r:~ Ofl quo ,,(OV61'n"-fll,l''-'WO zotl~, V. I':%.. oào u.dw.n1.-Ou o.ltu;;t ~lgu!ll.1.
P.'l.N 0& I!nI''''·ll'lLh~. ~I·,a. DlIUhõl. a.lllIJl~':w.
O SR. JOAB:J.,\I Co\.TUNl',\- N.io fallo lI!\$ ~.
COIU l'eltL~,,;O, Sl'. pl'elltdllntll. a.os c;'l:ulo'i, vimU8 de 'lllê o Imjlf'l·jo n;i" levo lemblw.l-nça.,
a 'll'icIlla(':io 11:'0 ", luais fui ir.. 1'e\'(luirOll(}o IJ. [JOt'qU() J'&""nhm o.~ l~'ll)pM colonlJ.~.
$,~rie_ de 'V;lAi U,H \\,.!.:ulo~,H ('\1(> "ir> f"l'd Vill·a.
O SIl. J"~~'L'1 \{ S",IL.,,,.;~-r ... - .'),io 1)(III.1,.o.s,
D:;O r:ü't::l.l' o St·".,.lo. VI'J'-,'-<'·bfl, qu,- ,,11"11 q'. :!::W'noJ
fI.o.:ha.'1l !.Í.)OI'Wl\; .•,I,,, ,'\l\ l!l"'el":l. 1'<'!'~\'\li<'<\l\"1 0;-;);. JU,II\ilI C... ·fl:Nn.\- Nr'-O são I;.oAt.o:l.
().)Il\<l ~"allh:t.\·:t."l ", hai)JI.:Ul~ U,\ j';,pulohCic r-,:,.\ P;.,UiJy .-, II'OV(WW!.d01· d'HDltl,lU."
,
CUU;llly. (Rt>'fl,)
O :->K, MANOf::\, V!I:-t'!)K(/\O - Agor<l. e:ltá. o
Não sou (:;11>'u
~".,,""

tle. a.bl1l.ugfol' D<I lDl'3nJ,..'\

7 _ v. u,

}ll'()-'

PlilIllhy 11<0 bcdilltlJ\,
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OSlo:.

JOAf(IN

••• dolDitliu

CA'tl!NIM -

o

El'lqun rl:"otlnfi'.1I';\'_',p'_wlen", Cl.mrmOl.r

Ilin'l'l,orlo do 11;1.)'1;110 J.:,-'~('rnlslõ1 C 1\ SI n\(~'Hl0 ,1,' dll'rl,/,>:j Olltl'''_, .·~Luln,'.
ucch\.mnu ~herl' unko ,lo l':lL'li,]o <!olnjl:all~':.
t:<lm 1""):\(_"" .lJI1~·,j<;;,.,; 1'"'.... ':;(1 que w rI:f!".1
OS", 1XTmNOOS VlC~:.'I'['!: -- Ik·miltlll o '1111' ba\',:l HlIl;\ 1:l'o;.U'I':"~';;() JIIolJci.d ou jn.il'

U"

,Ji\"cd.onu

lJ:,\"lino~

"I.ll"ia aUI('~ ,h dPI''''';;''''
.1,,,,. ('larllldo.

du

:;o\":'I'WJ,j" ,~r.

::"I'~ral

O :SI:. CRuz-R' (1I11a \'1'1',\",1.,
O SI •. ,10AI(I~1 CAn ~I'.\
l'<)i~ nií.<l, 1\ a
pl"OPI'LU acc!:lmol1-Sf\. ti ,'!,ple dr, p:wtl<Jo.
hWQd.<>.~omda,"'.

~i

I'L' [r:, Ol'~:"
1\\ 1.> ,1'1, l'UL 1Ill<' fell In! :'LI' "'11'\ "1",, I<>d,,~ ou
,[",·,ufll"~,,,,,ll"p<k., ,,11 ".10'l\o'),I)\)I

l.Iej",IS d'·'!.1 ,(p,:)"';I)i,,,

fo~-,,'

'-1 ,'",

Sr. pl',~ilh'!1I;>, ~"u illl'lI:<j~<t., tl'at.c\hl~ •• 1
n,,:-:,.., ,1", I"m\~,~ in'1""'"''''','' Llml"m
'luella 1.t>rrn.; :l.pCUl}5 dl:~" aqulll0 flU" :,"1 ':'.1" ,,\\1,"1 IU,i" qll;t!lt" ,I,. lUI,1I111\"I;,·\" u:.... n 1),'' '
/ d ""<' .. i, I<.,..,,!.;s ,i.· l,,,d';l.H' •.
No Piauny o gOl'el'lla".(Jj'''~ IItn" !"'I't'eie ,]e.
Y.' E\. o ll' dn :clH"'fi,'I' o () i'iell;u\o, ror 1':>-

e v1·J'(lade.
,Ie.~pot'l.

n:,o!.em oul!'a \""..

I,Ll'~'"

r·.i

que

""li

)'~:"('(r

O Sit. CRIrt.- YC1~1;1'1.'ln) ~yr.:nll;'.
'\lI1'I,. ,,,: .\i.L,.I,·~t... "nuo 01.1 1'.. ,,1 do ,111''')
S1~, JOAI(I)I CAT~"""A - .... "lU.'" ': "1_:" I 1", .'11" ... '", BIC' 1''','''1',)0 U!11l. IIn'.' POIl'lp r~
\·ulliaI.!a 1)\,0l'l'Ia. O,. l'ecurs<~- ,I" ,-;o.L," ,.,." )'!lICL"ll ,l "IH ,j"'.l""": .I" ,1""'11" \1<JIII,,,,,I,).;.)
(l

~~~~:11:,':~')~~ 1:::.::':' ~~: ,:" ::~~ ,':~~~'I 1· ,l~';:~': ' :~: :;:" ~:t~: ~ : ': :~ ;',~.:~;:; ~: :.~: ~::~.:; :, '~; ~I:~ :i~i:~ :;
O SR.. JO-l.I,olJ

!:,\

I'IJ~r>.\ -

~ ;:;" .. ,; (,,: .I" lL"tw,'. "(l~;,,.).
OS;, 1)',;lll\:i't·>.j Vn-:"n; "-E 6

J-:':l y,'(,f,.dC:.

O lJei]u(\n.-. snh,,,li,) '1"" ~. Uni,.." I!,,, .1"11 o

anuo

11!l.:<>,<\(lO, [VI

lotlo rlL'l.rlluli.tn ,'''I",

,"111·

'

(Ol'lll,\<tO?

. ,.

gc" du I\'"V"rlMd",' c ll __ dJ. (L!ll\.lvcll'," .\" ....,.
li .';,
.1",11(1" (:,\',"1'''''.\ -- hW{lJ;vl" ",,\
la,do ue j·IJI!hy.
flin;!.o: ti 11111 01. S .UL LI[!h,""·(n.~ ,.", (l:r''''!i,_
O SR,. 1':,nlV~~ JUNt·'''' -- h"n km '~IIlI""n
,,'-'i"I. ~\ ",,' ,1"111';',"',1 ~ I' .!'<'",~ 11tH C\lIUU:toonwcul" .. mSiLn~'~ c,.\~h"nHa em !'tll:u:"o lo. (lOl'f[lI!' ql1"IIJ"I'{';'\ ,.'ah{"·'~i· ~i 0\'" tlu
:lOO~~!~.e~;~~,~~ ~'~~[,~,,:~t:. Ftd::on" de Sa.1lt:, I' ! II,t.,;.\ ''''\.L'' "J Lli.': ;, ')11"111 ~" !'. '1'\'" 0:\ I
CallJllrilla. (r,j"... )
U).l,~ .... Sn.".I~'.>. -l<:!u n '<'>f<' ''''''lll,l{':l(.:''
QIl:l~tll \\.O (:t':l!·;i., ,<:;,.. pn',i'l"Il~(' ... '.
O ;..'r:. Cu.. GOI\1. \I:·f· r:~," ;"j,. ,[,'.. ILI.\\'.'.-,,'
() ~L{. Umll,\',;,,; \',,;1-::11')-; - AI\I 1:\11:\ ,k 'luaJ'Fwr ~il!l:L.'-l".
cadeil·:l.. """1 ""!lh(,""",'II~, [')r"11r~~',
_
O "":. :'[',:\,;<:1. \Jj",,,I.~O _ V. E.'(. mIJe

I

poeoo:

J :·

QU~U1t.o

JO.'I!(/oI

.',"1.

C,\T'::-;"'\ -

1\<1 C('[\\'.i., ..;rJll

ilt;n~l){~iLo

\.\UO qU<l CO-:,-,\P'.;' ""!lI dI!

,,:1 :<us·

(»'[lo.

IOIl~I'.

1.>",:,1.'( G.Uló\I>.\.-- :-; ... 0 JUI1.~:·:
I;Jr"'[,l" ~ .:,,! .1.
I) ....1•.

11"-

""""11 1,.":,, no ~cu illu,II',' ~-'(j~el'H,,,L,l' ou
1\ l'Ir:, ~!.I~''-'-'.~I, V\cro,,\'1'-' _ I,;~, .;~ C~\~t':I;
pL"l·.;:.k1)t.,· {ll.Lol "., ....,l!;', ,. kll\ d,!.\), 101" I",· I"U uulr." "1'.'<"';:: li." ,1'-:<j,;\chO/l H'u."drnll(.',;
flltUI hmJ,'~t",
)lL,I'''''JI <I" I,: .. , '1'.,,:1,,1.-'11/1, 0"/",, "i"'/"'!
um hom"1 "I'" un, \~j,\I\'11 )Il~ tl lu I
I
cio'
0<':
1',I\IC\II'iIl\
A,'Y,"ulIl:<.
11M:)I, 'f\11 k.-QLll.Jlllcl
I kl(lIlh,,,[~,,rU tlOIII)(} I I" Q,Ullolm!,ê.
O~I J,"'I'I(,.A'I'''\-~ OSI wnl'llV' /n'd'll'(l'C•• ,\"I~ I, r."tn
cor"ll,'I''''''LII
0",, 1,\.)r'I"~I\"
N·"~I'I.tlC1>!'Ja.V{\
lem ~.,ll,.tn.l,o
,,1> 11
11""" ~t, ,,-,bt:1 """"101."" JII"

'''1\

I') o :IlL,' ]1.'

~'·\:;:I,,1:1~l,.l :~~I<!Jl~)""

i)

~:',::~ IL~':O

';,\');.

:,\;,I;~".(' ~I; T
/"~,;; I\':'L;"';"

,~;~

I~"\\r ',1 'jlJ:lI'ln,';·.
Itll'L'Il"" >",!;,) ('LII :;1"'"""
P,)I"ID, SI., !" ,;,kn:,·, ""1",·':1" ''',1".1",
LIIl ,\tH/. ,1" ,1 j' Ir" ,",'", lH'L·al!~. "I ",'01 te.~
(:OIL,,, el': nlUlH':<. ("'~I'"" "11 "iIl ')lHo." (,~I."" d" '1111' 1'[":11\';\11'1 , "nh!<'ll a ~('I,t"I:':'\ !>ill' ".~) LI
IH,rh,.;~ It,,' ,j: :\, I,',,, "X,,,'''. o quo ("",;,<1," ti Im". ,I ..., p;LL".'''''' ;,'1111,.,(·" \~'r ['~,'~ a "lil.-.1,
!L 111('1.u1111"1 '. "" {!i<'lA]ur., fll'" 1"'.1<'.'('1' ')('1:, ""11rl ,l-; ";"lIAI"'::! ,t., f"1l111fl ,lo l1L\~;I";
1-",,,, lU' .',]" (.u n LO, ,.:on\'J!·"'1l "3 'l",dl'\,"['"
AV:I''''< ."',~ .."l'~AOOI:r,' . Oh I "h!'
.
U" a;.:entf' '1"" t':, "1'<:6 o pu 1.. 1' ~:x""!lr.il'('.
O S.
.1".\1;1,\,1
C.~·L'U81 ..\ -- J:,;-(o '1'''' aLt,
01''<. V. Es. :' bs (f
hlL'!U.'-', ,·/lU'_'·. IIl:01·
/icoa\'\.'I., li" h{'I".'m 1'1)) \,"[" "l"i~ lligtlú (h\ ~iUl fUI.]Kll'(IIIP o 1l1'!>!lIoLUI' [ILII,h"I> .'.111 .'·1"., ....
r,i"li' n.1p"lr UI.

1\"

,I" ['.,i?,
im,l!l'a[u",1
JLQnl"

JI,,'O : ~ ~

jll.,li,;:\"

)'(']"'<";'"

1\

ju~liÇ!'..

pa.s...1. fliUlullll ...

p

t'Ulo, em POUl><S

(",(\\U

,I.

1j1U" ~,.
r,,··tj>s.(·I~lL'

vou tlilel' n

eUc::; se pódl' jtll~;t.l' da ludo o UHÚ".

nl."-; o

i.1

d,,,,,,,,. ''''H) i ,,, .• ",,," •. ]'\11'
(;,.:1.{';; ;
t·." '1""
ti."
r1,..,'1 "',, " """,(., , .. rl

bi!Cl ...la.lc I",

(L~')

!l,'" [,,,liJ.

I.... ti"d-l.;

:1{)-

l:,·,"Jl'nl quo ;U[II"lk
nmlillllar "JIj, l1nl' ,"1:,1 !,1',~·
:rahiu ~,,~r,~ \\lU kH'llIu \'Idlliw, ..

l"'1"l:d .h.L'1' ,lO :':1'
Ilt"11l

L,,:.~
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o

UI\: SIt, SltNAnOll - COmu S~ eb.l.m;\ 1
SII, ,I'),\[(l\! CA'rU!'U>A - Não e\,am meO SI, JO'\I(I,\1 C,\l'll:"l'A - R' o nl·. Bal'l'JO- Il()l''''~. 1-':"""'eo um r:lllnuIO; flão ba- c-ousa.
melbúL', mal'; a]l,'rf<'i~,\.th,
M. (t!. S,', )0" .• C,,·dr.i,.,,). Cullbl'"'''''' 'I
l:m, llt';<:"'Il,'C L-\ml;em tillua llroa ~tI~rli\
OS .. J(,;" .. C')'IIII;WO --Conhc':o o J)r, ~l'- prOfJn"I.J:"j" vwrll<lri;d El l~'\h"(lS Q.'tl,~" Q\?11;
1J<">M.
IIl11lllpll<\II'u:I, "a,'~IJJl ~ulJlt..1.ment<-, nJ\IS!.l].'
O ~". JI'\!(I~[ CA·rl'~!._\ - AI, ! Inr..,lb:nlnlllu .10, oa tr,~hfll!!,uk""-'tIJ ,'010 ê[k.: lliu'~hl
p!Wa o (l.'~Uhl ,lo AI!l~1-l\l):I~, dr:!xn.ll,lo :l.
À ~IJ; .rWIl pal'·llfo. (Uhl'.)
IlmJlIf'I' ,. Illl!l\9. na. aJJliinislr,\'.-;w QUs polllXl!'i
! ~ :-':,' . .1"\0 C<lH[I~Itil> jt!/lS te(lua t(l11IP.,jl~:n,~
POS:;I!!:!.,
'X:,,) de J.l',hr'~.
J',\&.,(["" UWZ"", '~'n'1l\l 1lo t.':I.IJa -de quo
01'\, . J\I_\J;r~1 (!A"/I'~1J,\ - r;l.~ que i·',!.o vi~,I",L :l 1:,11",)',1' de 1~,bl'eS \l"ln~tr('", A
j:i. f. O "Ulllll!,)'1 I\"tu. ~i'1J1lt)1·1\S. Oulro p,..to,
1I\lüa, IwI.UI'alm""u,. touWIl ~(t OOaw ã.
SIl\,.'dnhrl 'lUl· '\(Iul P"I"1 O ijul n.,I) ,<I' conl... 11" Ullla hls!rllÜ; m:1..'IO jni1, foi maü
[11'1\ li ",\ ulo",úlo (JlW
~"j~m ,I:' 1"'Opl'wdu· cserupllh"" : 1J\,\urlou intiullH ;1 1l\l11hl!.t p:U'l\.
dl'.~
1"1'1'\1<\1'1;\0'." ""_, ""tauo.' ll0I.J't'li d" eUl l.aj ,tlü ,·,,1<1.1' tuolo prOltlplO porquo lU. iri"
l"'I'Ul: qu;\" tI'IorL" -,"J 1""jl!"":L'> ),r'flI'I';l·,J;,,\ ..~; ~\I'Olll\'('ut".-.".
";>L·:\..I"'" 1"\'i't' ... oI,,"u':' 11. "x"Cj~:,w, ;", ~un
!:.. UlDWl'l" ~oitl IJ. ~a. !lo .ilÚ~ B pondetl'llorio ,J«'llll d<> .,ul.
11m ,y'o!,j'o hoa"''I1 Lilllta umil. \lCI.Pl(lO:' Pl'O' rou·lh'i:
PI';,",)"'!", mo l:-,'clu ,Ifl l~!,!,:l eUI que rr,\\1 ro.
"$\!1'I11lJI" 11I'im"lro (jlH' hhlo
Il~U ha :r.
Id~ll!ll ~rIlJo. fl"11I'<>. ma.s ,'"m (I ;\uxiiJ,' Il<h ,~,rl('1_'1 «o fJll" IDI'tl U1ill'ldn f"uba. f:tl!cc"lo,
IiIh.,~ ., d .. lIul:\,' e '11';I'g11iu I:, '''I' 111U ;I',lIil", ~,\:, y!,-t'l luto 11(':\1 a f<lIJdi:\, V.. iu um;\
Qn,· o ,li!, UIP ,"",'lld" un U,!'''',l, dll 11m p.'I.. lwlw~,~ '[IIU llotS LI~!lIX" ")I) f:olm,,,,d:,);
ll'lIn01Ji" qlW ,',l,t (filo, ,li' ,,1'''1111'' b;iI;í",~lt;lIa. jl,'r('Ill, uiu' lI<" 01 I " ''t,r!.l:l,L ,In falkc[I,,,ir;,·- fl''''''';c~ p;l-:'ôI VliUll:u.;:,,,,, t!1l ";'IIH,l.', 1.,- UI"lU.:),
1;UlIl{,,-, Iljl"';\{'i"fl~, ek,
1'~11l ""·::'lllil'l jÚ'~,w. "" !"'ll:' I"JU(I pu.-.,;uiroo9
Vl'ill a {;.]J()COI' (\ pobrll homem.
",.u ro,,, P'JIlO'i ljllO 1)'-."" vir "qui uu
Pou .......; \)I'llS ~~roove'll<·", ,1inlloil"fJ Ilt!llhUln, ;\;':01';\ IlIC:lIIlO J"r'I!Hl o ilrmlJ.mellto t>fu,:U1I'
num. l'l'Ovril'<:;t.do ilr. muil.o VJ.!OI' \)ara ;13 ;l>l p"dill).\s,~
(Q.lnilj;.'l 010 se!'I;lI)
p(J\','JJl c' luiz rus:>t'l; .. N;i". S€!llbolil-, não

fi''''

ru.·

Fol';' 'fl to,lus

tl:lI

lil'111f1il'os inÚlll'adoo pro, ~"lld(l."
ln'oprll)l/a..[o .rolO
FO!'~H " ln'lIhN' tllIli",IA.,

P':'l'rll. \a!m(ln((j 1\;\11I1(1U,<

AI"Jilt.<:,~nl <lU" (',l',rr o di>! d,'_~!:.t. r ..~cJQ,Ula.·
,11S.'I"1 "u"do; fltou, (lOI' l")Il'\JqUr.ud.\, llUl.1l.
P"")11"1 ,bel .. ('OlnIl1I1Ul.
~,-l{I J' o d::1 I'lJ] '1\'" ,'(\ .l"\'la, 1"'''''1' o in\'r.n\.li.·
Um ::C'U!'lJ do fiu,ulo, rl,~.;"iH';" de n~lir;Js·se j'lo, a mulil"~ j""""L<'<l c:u·t. ,]" m,u·i(\". Ii.,n,

NU 1)1:-":\ do (.venlul"8, vOIHlnu o ,"'u ql11- do oontn 1/"'; .'('U:' JII'~IX:"9 I' IkL-\l'miJlllJ;'Jc<;
IIh,10 ;~ Uill ,;Iu',cia"i",l, O sil"l,doni.<ta ~1'üI. lJI,):'!. OU',l'O$lJUt'l [,,,Ii:l. ,Ielx,ulo,

imll1",1 Iü'UOIH1W m~lI'\Oll inUlll1U' o~ oull'o~
A Hlllllwl', m:li.'; hK"iro. 01,' 'l\l& se pÓIle
pro[Jl'I.'!.,.\'i,,· l\l,r:\ \'O'l)lI6]1'IU ;L~ l ....spoctivilS im'\1:ill;l.I·,"'.l·I~U au jll\'l, B 11i ...~":,, Aqui ~t:'.,l.
}l&'I'L'\';: to,Jú. ,>I' ,"',,'I'<;lI\',fIl,
prov;~ tlB'llt" 1l1PU \1\J.ddo eI;!;1. I'll"}," E 1Il0$-

V. Hx. MIJo p.1rl;·,!.;,\ll\lln!..' quo o l,ohf"l"'. trou-lIw

;1.

C;,~'LL

IIUtl itm uma ll;~"i>, 110 anulu c 11m l'UlIa.t~)
(\ jllil 1'1·"1\.,1101",\: ""' Ni.o, R'nlwr.l, ;. pz'.'dro
uI: II ,'!'Il no l:'·"r:~ n:iu ui< \'elHlr- por 1l'11:1
'·('l,t,\l,;'\.> ti"
o),il.:), ~ !,~ n" ,h;~ delol'-

prec:o .. lglllll
log-«l',

:;;,~:;,o

!~~~

n,,,,

)"t;l..l',w-sn

do TIlIl"':!\', ç,'1ll "e-~'n\':,o e ""111 o~ 3.vn.lindor"·; ~ olli"i,,"s úc .IIJ~I.I,:;I, fOI " <,"'-'l.d~ pobl'<l
() "1,,..,-;,,,,,,1., m,(ll/'vo ve'l;ro.m,' 1'(1\' I~,,}; [}~t'-lHjo'I'iu\'3. u I",.-!i.lll tnVent..:ll"lO d~ bEm~
requ .. , "\( PI'1l.'::< ,ta !lI'u\ll'jl\ill<k. Ojuir. Je(e\'iu '1'1<;' pO,;.:jUil\, l.1 ~ foram kJUOS !lU C\ISl.1.3,
6 mal ~1I\1 I\v,L1l.\r.
.
P"I'\juó'> ~,l~,m lXoUC.,,,. ~ deu-se., [lO1' COOS<"
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S . Paulo

Camr.ra
Admini~tradol' ..

, . . ... • ....
COlltallor ... ... .. .... ... . . .
Tbe:wureil'o.. . .. .. .. . . . .. .
2 fieis <lo thes0ureirv . . .. .
4 chefes de ,;ecção . . . .... .
4 10' officiae~ . . . . . . . . . . . .
8 ;~'lS ditos .. ' .. ... .. . .. ..
12 :3 os ditos .. ..... ....... .
100 praticantes .... . . . . .. .. .
1 porteiro ..... . .. . . .. .. .
1 ajudante . .. .... ... . . . ..
l iO carteÍl'os . .. . .. .. .... . .
1 continuo . . .... ... . ... .
14 serventes ... . ....... ' .
Carimbau<Jres, e~tafetas, ~el'
ventes. colleetore,;; e conduetores ... . ....... ... ..•

Senado
9 :6008000
7 ::Z0()sOOO
6:300;';000
3:000:->000
6:000s000
4:8008000

7:000~no()

4:80oMOO
4:600s000
;z: 100.'fjOO
4:000S;OOO
:l:600S000
:~ : 001 I. '000
2:400$'}()0
1:800!':i00:.J
2:400, 000

3 : 800~OOO

3 :000s000
2:000. '000
3:000'i000
2:400s000
2:000:$000
3$500 dia r ios
3$500 idem

2:000~0)0

1:600$000
1:000::';000
3';000 di3.rios
3$500 idem
ADl\flNISTRAÇÕES DE

3$500 idem
1a

Substitutivo
9:600::;000
7:200:000
6:000$000
3:000s000
6:000S000
4:800s000
3:600. '000
3:000;:;000
2 :000.'000
:3 :0008000
2 : 400."000
1:800!1;oOO
1:;WO, 0' /0
38500 dia.rios

3$500 idem

CLASSE

l1I inas , Bahia, PernaJilbllCO , Parú e R io G"ande

Aclministrad"l' ..... . . , ... .
Contador . .. .. .. . ..... ... . .
1'hewureil·o . .. .. .. .. . . . .. .
2 Chefes ele secção . . . .... .
2 I" o fficiaes . . . .... .. . . . .
42"' ditos. . . . . . . .. ... . . .
83' ditos .... .... . .. ... .
1 fiel do tllesOureil'o .. . .. ,
32 praticantcs .. .. . . . .. .. . .
1 ]>orteil'o ........... . . .. .
30 eartciros .... . , .. . . . ... .
1 continuo . . . . ...... . . .. .
Collectol'es, carimbadores,
estafetas, sel'ventes . .. ..

7:000:1;000
4:800..000
4:60 18000
4.:0ClO!W00
3:600::;000
2:400s000
2: ·101:-;;000
1:800$000
2:400S000
I :600S000
1:000;-;000

8:400s000
7 ::WOsOOO
5:000;:;000
4 :800$000
4:2008000
3:600:'000
3:000,000
3:00 bOOO
1: 800$000
3 :000$000
1:600S000
3:';500 diarios

3:;;000

3$500 diarios

:~:OOO$OOO

2"
.tma~onas ,

Administrador ... . ... . , .. .
Contador .. .. .. ...... . . .. .
The,oureil'o . . .. .. . ..... . . .
2 I '" officiae" ....... . .. , .•
3 ;zns di tos .. ...... . . . .. .. .
1 porteiL'o ...... . ' .. . . .. ..
12 pratica,lltes . . . ... .... . . .
15 cn.rteiros . . ... .. ... .... .
1 continuo . . .. ... . .... . . .
Serventes . Ü<'tl'imbadol'es,
collectoI'e~, eatafdtas ...

7:200~000

5:400$000
4:800.. 000
4:200. '000
3:800,'000
3:200:-;í)00
2:800S000
2:800;:;000
1:800:::;000
2:400s0 10
1:600.'000
1:400 ";00
3$500 diarios

CLASSE

Paraná, lIfaranhão, Ceara

5:000$000
3:000:-;;000
2:600;-;000
2:40/:,;000

6 :000"000
4:200s000
3:400~0

~:OOO~OOO

1:800s000
1 :800~000

1:600$000
LWOsOOO
:3~500

O

3:000:-;000
2:4008000
2 :G(J0,,000
1 :800$000
l: 600~000

3 500 diario:;
dii11' ios

3$500 diarios

5:200.000
4:000'000
3:200. 000
3 :000,;liQ0
~:400s000

2:000S000
1 :80 1'000
1 :600,000
1 :400,'000
3"300 diarlos
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CLASSE

,1lafJoas, E.~f!if·ito Santo , Saata Catlzaril7a

Administrador .. .. ...... . .
Conta(lor .. . , , ... . , ... , .. , ,
TbesoUT'eirJ . . , . . . , ..... .. .
1 1" omcial ' , , ' ... ' " '. .. .
22°' di los . .. . . . .. ' . , . . . . .
1 porteiro. ' . ... . .. ... . . ,
8 praticantes . , .. . . , , .. . . .
10 carteiros, . , . . , .. ... .. , .
Estafetas, collectores, carimbadores, serventes.

Cttmara

Senatlo

4:000~()00

5:0')0$000
3:400$000
2:400$000
2:400$000
2:000$000
1 :600.~000
1 :400,000
1 : 400,;'000

2:400$000
2:000,'000
1:800$000
1:70081)00
1 :400s000
1:200$000
1 :200.)000

2$500 diarios
4'

Substitutivo
4:200$000
3:200$000
2:400;:.;000
2:400$000
1 :800,'000
1:6008000
1:400$000
1:400:;;000

2$500 diarios

CLASSE

Pamhyba, Rio G,'ancle rio },Torte, PiaH1ty, Sei'gipe, GOYaJ, 1lIatto Grosso

Administrador . . , . .. . .. . . .
Contador... , , .. , .. ... , , .. .
Thesoul'eiro .. .... .. . . , .' . ,
1 10 officia!.. . ... .. , , . ....
1 2" dito .. ' " .... , . , '.' ..
5 pl'atica.ntes . , . , . , , ' .. , .
5 cal'teiro~, .. , . , . , . . . .. , .
1 porteiro . .. ... : . , ...• . ,
Lcontinuo . .. , . .. . .. , . . , .
Carimbadores , estafetas, collectol'e!>, HeI' ven tes . . .. .

3:000$000
2:000~OOO

1 :600:'000
1:600:'000
1:400,,000
1:200$000
1 :200 '000
1 : :300.}000
700;$000
2$500 dia rios

4 :000$000
3 :000$000
2:000$000
1:800$000
1:600,,000
1:400,,000
1:400$000
1 : 600." 000
800$000
2,'000 diarios

4:000,'000
3:000. '000
2:000.'000
1 : 800,"000
1:600$000
1 :400:5000
1 :400:;;000
1:600~000

800:000
2$500 diarios

AS sub-administrações de Minas terão os vencimentos dos correios (le 4' classe, e a
administra<:ão do Amazonas terú. mais 20 % sobre a tabella correspondente iL respectiva
classe.
Prevalecem para as agencias os vencimentos da tahella da Camara.
S. R. Sala das sessõe~ do Sena(l<), 25 de.i ulho d , 1893. - :lIr!.Hoel Victo,'illO.
Sahirão do numero de ca.rteiros indicados para o corecio (lo Pará os que se encarregarem do serviço fluvial.-Manoel Victm·ino .

°

Attendendo á pl'axe ostabelecida de que os
mel11bl'os de qualquer commissão, não accordes sohre o modo de ,julgar este ou aquelle
i.l.SSumpto. tlev'm jU::ltilicar o sou voto elD
separado; solicita atl explica.çõe3 que suppõe
ne ~ess::tria.s, poris::o quo, no caso prosente, os
parec 3res silo ant::tgonicos.
Assim procedendo, wl0 demmue de fórma
alguma a. consideração e o acatamento que
1Ile merecem ambas as commis::;ões e quaesquer de seus membros; quer apenas votar
conscienciosament", com perfeito conhecimento do assumpto.
Pede esclarecimentos á commis~o vencida;
O I!!h-. GOlIlensoro vem a tribun:.t á commissão que considera vencida.
movido por uma curiosidade que outro intuito
({) Sr , Joãn ~eiva entende que não
não tem se não o desejo de bem encaminhar
lia commiss6es vencida nem vencedora; lia
o seu voto.

Posto a. vOto3, é approvado
req uerimenta verbal do Sr. ManoeL Victol'ino,
Fica. a,difvla a diRcussão da prJposi<;ão.
Segue-se em 2' di,cussão, com o- paJ,'C'cel'cs
das commissões de obras publicas e de fint1.n
ç.as, a proposição da. Camara dos Deputados,
n . 117, de 1802, declarar~ que contiuúa em
vigor e extensiva a todas as estradas de
ferro da União a disposição do art. 80 das
condj~ões regulamentares da Estrada de
Ferro Central do Brazil, com rela',ão ao~ ar
tigos transportados pelas estradas de fen'o
que lhes forem convergentes.
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apenas divergencia de apiniões no modo de I s~ dirig,em ao Rio do Janeiro vindos de menor
entender a disposit;ão do art. 80 das tarifas distanCia.
da Estrada UO Feno Central.
Quanto as estradas do interior de S. Paulo,
U<lda, tem com isto. porque se destinam ao
O SIt. Gom::\'sorw-Logo, tiro as conclusões porto de Santos e, p1r maior que sej?- a tadas su'\~ propria!:l pllavl'a'l,
ri1a da Estl'ada uo Ferro Central, nitO lhes
O SIt. JOÃo L\'mv \ para Se considf-rar uma faz mal. Ora., a mel'cH,doria Ó como o capital,
vencida., outm vencedora,é preciso que o Se- procura o mell10r mercado,
nado se manifeste, apoia.ndo esta ou aquella.
O SR, ROD1UGUEli:l ALVES-O Clllb da EngeMas u~s~~e queo ~e,n~tdo ~P?iar, o p~re?er d~ nhf\.I'Í<1. julgou ql~~ a lavo~ra esta,vajá. favocomrms!;,~o de oln,t;; ln~bhca::;" e~ta l, 'ence recida com as tarUils moveiS,
uora ; no caso contrarIo, ser<t <l de finanças ' \
.
- ,
1 di
,1
t I'
'd
O SR. JOAO ii:EIVA-S, Ex , sa le, 1; o oraA~ t es uesta.
açac, se rea Is:tr, nao p~, c dor, que esta materia tem sido controvertida
consltlerar um,t . venCIda, outra vencedol,t , no proprio seio do "'overno ' que desde quo
Deve portanto dlzer_ao Senado que opma pelo se ,adoptara 'lI essa: tarifas, '01'<1 tem se man1)arecer da, comillUiliao de obras pubhcas.
daclo q no ellas fiquem sem effeito, ora as
Nã.o 1110 parece que a outra em'are a ques- mandam continuar, ora a mandam revotão de baixo de seu verda~leiro <lspecto,
gal', etc.
lIa um aviso uo Sr. Sinimbú,ue6 de agosto
O que é preciso é qne se legisle decla.rando
que não achou na collecc;ão respectiva e que que 0:5 fiLVores s6 se estendem ás estraoas de
diz respeito ao assumpto,
ierro convergentes oi. Estrad,. de Ferro CenDe.'de que. além desta tarifa tlí:ll'el'encial. traI'? Limitou, P01'tlUlLo, a lei estes favores,
h:-t o 1\1yor do um~ lJOrcentagem, seg,undo a protegendo os procluctore~ do interior e os
distanCia percorrrda pela merca,dorIa, en- commerciantes e ao mesmo tempo procurando
tendo que ó um fayor concecUdo ao lttvrador augmentar o trafego da, Central.
e industrütl, porque a ('~tra,da central não Ó Pal'ece-Ihe, portanto, que a comrni"são de
commel'cial. mas tem por fun princi palmente obras publicas andou com muito mais acerto
fat.:ilitar o LI'ansporte para (lesenvolvel' o com- UO que a commissão de finanças, que consime1'cio e a 1a"oura,
derou a questão debaixo uo ponto de vista da
Parece-lhe tambem que a proposic;ão que receit"l. publica, e, portanto, el'a natural que
se discute manda somente que continue se maniCe tas e pela solu~ão que devia. trazer
em vigor o art . 80 da tarita com rela~ão ús vank"l.gens ao Thesouro.
est.rada" do I'rrro conve1'gentes,
Estava a commi~ilão no Reu paJ;1el. :Mll.s Õ
Si o abn,timc'nto se refere a cal'roça~ e car- preciso que o Senado veja si á. ide~ propo ta,
gueü'os, não se pôde com justiça uiscrinlin,11' o alJaixamento das ~1.l'ifits, corresponderiam
quaes a,s mercadorias que 3e destinam ou quo vantagens, como l1 ele evitar a decadencia
veem de grandes tUstancia,s, quando um indi- da. aO'l'icultura, UltS inuustrias, ete.
O S~t. RODRIGUES ALYE~-E essa mesma proviuuo. dIega!1do a Cl ta~,io ~llrga: que vem ,de
lO0,.ou ~OO I~liom?tros (~e dl~tõ.ncla: o,,_estaClo- videncia já tem trazido llrejuisos muito grannauo na~ l?ode I cceber est,1 delal é?-Çd,O como des lL Estl'au<1 de I<'erro Central.
facto vCl'lrlico desde que vem pl'eJudlC'ar a"l
_
reJlcla~ do ThesoUl'o. Referindo-se, porcm, a
O SR, JOAO ~EI:A-A rencla: ua ~strada ~e
proposiç:i o súmente á" estradás convergentes, F~rro, CenLral, esta em 14 n/o, lSto e, tem dIá Estrada ue Fe1'1'o Centr,tl. ó fa.ci! ver de Jnl1lulCio, esta. decI'escendo, porque o anno
onde procede e para onde i'e destina a. merca- pttssa.do era de 24 0/ U
·
uoria.
U~1 SR, SENADoH,-Hoje é de 13 1/2.
Acredita, portanto, que a interpreta~~o
OS
J, - o NE
_ Mas e -ta, estrada não
uada aO'Ol'11 pela Camara dos DeputadoR 11- , R •• ElA 1 IVA
r
':?
.'
~itand~ OS fa vOl'es aS e~ tradas con verge~tos da renda a~ go vel'llo, que 11ao a construlU
e parece que deve ser appl'ovado .
para negocIo.
O Su.. RODRIGUES ALVEs-Mas deve dar.
Temos por exemplo,a estrada Oeste de Minas
Essa. estrada é convergente á E trada Central
O SR . .JoÃo NEIVA-PeI'mittir-lhe·ha S. Ex.
e tem 700 kilometros ; devem as merca<!,orias ,já que está pre~tando ao ol'ador o grande
que vem por esta estrada, gosar ou na.o do serviço de o ouvir . . ,
aba.timento 1
O SR. RODH.lGUE'; ALVEs-E' meu dever.
As mercadorias que veem pela estrada de
O SR , JoÃO NEIVA , • ,que lhe peça licença
ferro da Barm Mansa. a Catalhão, percorrendo uma grande distancia, não devem gosar do pam solicik'\.r algumas explicac;õe;,; 1\ respeito
abatimento?
de um topico do pa.l'ecel'.
Sem üuvicla nenhuma; do contrario não
E' o seguinte' «Cumpre, porém, reilectir
podem concorrer com os outros productos que q~e a materia das tarifas telU sido conside·
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rada rrg'uIamenlar. arroganrlo-se o govel'no montares da Estrada de Ferro Ct'ntral do
a attrihlliçã,o de orgallisal-as e medificaI-as Brazil, cum i'eluç;to ao. artigos tran~port(td()1l
á vontn.lle.
pelas estrada~ de ferro que lhes forem conA"ora mesmo o art. 80 foi revof!ado por vC'rgentes;
um ~'{iso e os em~itos drssa l'evogiLI;lio su~Xova di sCll~Sfi.O lia emrur]i\ offcl'rcida O
1JenS01' por outro aviso do mill'stro' da approvada, elft :3' di~cl1s,ào, á prop' ,si.;fio ria.
viação.
Camara du~ Deputado:, 11. ~:l, de 1803. fixando
E' materia de grande importancitt e estiL a<; despeza,; do ~1inistel"io das Relaçü 's Exteregida por uma multidão de ar:tos ~o go- riores para. o exerdcio do 189-1;
verno. Legislar sobre um artlgo lsohtdo
3 1 discus~~ da PL'oposiç[a dêL Camal'8. dos
nas tarita$ nã.o sení. efficaz rlesde que sub- D ~'putados. n. 73, de l S92, sobre emis~ão
si,ita aquella. competencia que se aITogou o iUe~al de titulos ao pOl'talIo1' e sua l' pressa o;
governo para regular a seu arbitrio o as2" dita da propO:;i,:üo ela mesma camara,
sumpto.'>
n . 17, de 189:3, declarando que a reforma
De aecordo. perff>itamente: ma~ n.. re_spostl concedida ao capitiío <llfgrega.d) ti arma
a que allude o lJarecer da comml;;sao. ~? de infantaria Antonio Galdino Travassos
dirrctor da Estrada de Feno Central, .]tt Alve.c;, de conformidade com u Mt. 4° do
veiu?
decreto 11. 193 A, rio ao do janeiro do 1890,
Elle podia ter rrspondido que foi suspensa. deve ter considerada no p'.lsto ele maJUl', com
essa ordem; e isto podia influir muito.
o respectivo suldo o :1 gmtific.:'\<;ão de tenenteO SR. RODRIGUES ALVES-Kão foi a commis- coronel'
2" tliÚt da pl'opll"ição da mesma ca.mara,
são de fiu3,nças que pediu esta. inlbl'llla.ção.
n . 22, de 1S93, auLol'ba.ndo o Poder ExecuO Sl' . .JoÃo NEIVA- )Ias a olIa allndiu no tivo a conceder a D. Joanna. Oeta.via lia
seu parecer: e. l)oi~ , si ehf'gassoeste nrIicio ou Rocha, viuva de Antonio .Jo~Ó (h~ Rodlll,
esta resposta do director da Estrada de Ferro I" tenente honora.rio da armada e lento
CentraL verific.u'-se-hh a cOTlyeniencia ou a da I~"cola da 1larinlm ti Ü"m~\ UIlICa. do
inconveniencia. de ficar em vigor e~te art. 80, capitão de frag-at~t .loilll Cnrll16 ri.) SOU7.<1
do modo porque l'stá redigido, P?I'9ue real- .TacfJue~, o montepio deixado por este seu
mente e muito amplo e a prol10:';lÇaO da. Ca- irmão;
mara restringi' e;;ses favores danrlo-os sim2" dita da prop'Jsição lIa me:;ma c:1mam ,
plesmente ás estl'adas de ferro COl1Yerventes n . 18, de 1893, alltl'ri~al1d'J I) PO(IOl' Execllá Central.
tlva a conced(;l' a Ju~e Alves rle Carvullto,
E' preciso que o Senado fl.tça bf>m esta dis- clleie de secção da eont:thi1i<larlc da. c; S~t de
tincçi1o .
Correcçuo da Capital Federal, um a11no de
N[o vê, portanto, 1'(tz[o pO,1'a no honrarIa 1ic"nça, sem vencimentos, para tmtal' de sua
commiss[o Ih'mar o parecer rejeitando a p1'O- sa.ude.
posi<;ão. Ella traz faveres ás nossas industeias e ao povo mineiro, por exemplO, que
Levanta-se a sessão ús ,1 huras da t:trde.
está com as suas indllstrias incipientes. Falia
em gtll'al; não é a sua pesso::\. simplesme~ te
que está em di cussfio; não se negue aqUlllo
que o seu honrado collega pl'c1e para o seu
estado desde qlie está isto nos limites do
63a se3~ãG em 26 de julho ie 1893
justo ~ ti. Ex. tem sempre por httbito pelIir o
.
que é justo.
p,.esidcn.cia do Sr. P1'wle,1Ic tlç JIoraes
Cré, portanto, ter justificado as suas dm':'l(uicc-presidf' ,!Ir)
da, para polIer votar a favor da p1'opOt:nçao
da camara.
A hora está. <laeLa e não quer atlduzir ou- ~U~J~fARrO-Chn·nn,h-J •• illlrn rh nctn--g'PBDlF.X.l'l':
-P~lrecer-Exphc;lÇãl' do .~r. Alll"'rn ~;.,__v;dC,'lnt.ltra~ observações; reserva-se llara outra
D() l,rA- ~. dl~C"<:'S;l.O da ,pr} pOSll :.L/I u: 17occasião em que se manifeste. al~um oralIo1' ()nrm'l
])is.cul"~o~ dng ~r~ . Rot!rif'u:,,; \!"'('~ e \Iontmt'? ~e
contr,trio ao que aca.ba de exprwur.
B:lrros-Y"t -\çad-\"ot, Ç:'lv (b e I)elh.~ a pr)I' .st~a.o
A discussão fica adiada pela hora .
n. 1~-2a dj~cus,";J.o da prop'1:;ic:a ~ 11 •. 7:1- Dis nl'~O e
clucnJ:\s do :-':1', .\!(]:lr!) U:n'!)IC nLi --ntSCU,"~1}
reli~~e
O SR. PREsmE~TE designa para a ordem rhlenh do ~r. AlIloric.1 f'JOl)I1,- LU1 t "C1ÜO fl~1. I.H~'"
c
ns.,~ioV
J
t:Ã.~ã.)
l:1$
pro"
~SIÇlJt:S
fJ:i~
17,
O 1S t
do dia ela s~ão seguinte:
ue 1s~)3.
Continua\fio da. 2' discussão da proposição
dn. Camara dos Deput..'l.do~, n. 117, de 189:~,
Ao meio-dia comparecem :)3 Srs. sen~dol'e;',
declarando que continúa em ~-igor o e~t~l~
sh'a a todos as estradas de ferro da. Cmao ? saber: Prllu llte de Mul'uo-, 1111 Gnulart,
a. dispo;;ição do al't. 80 das contliçõcs regula- Antonio Baemi, Tholllaz Cruz, Franci~lo :i\:la_OJ
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chado, Souza Coelho, Joaquim Sarmento, 7I1a- 1visão do 6° e 7° districtns eleitoraes do estado
noel Rarat,l, Cruz, Catuntla, João COl'deiro, til' ;\IillllS Geraes, e expende o , eu parecer.
'Thcodorelo Souto. Oli vei! a Ga 1vão, Am,lro, A coml1lis~ão, temlo opinado ih voravell11fmte
Cavalc<tnti, Almeid" Barreto, João Nri\'a., Fil'- it prOl} I~içií.o da CamlLI'il com as altOl'aiÕefl
mino da Silvelm, 'Me,,~i<ts (le Gusmão. Rosa JI01' e!la jeit(t~ ao dec['r,todo Poder EX"ClltlvO,
Ju',ior, Coelho e ('umJlos, :'Ialloel Victul'ino, que org"nisou (,S (listrietos elcitorac,: dos
DOll1iIl~OS "icente. Braz CarIleiro, Al'i<lide,:; ('~tados, tinha já opinião, irtualmente malliLoho, Salllanlm M:1l'inho. ,Joaquim Fel lciu, C tbtilda sohre a mn t.el'ia. dessa emenda.
Ottoni, Am(l'ico Lolo. Rodrigues A!V('K, .IoaCIJlllllada 110vamentr> a, conhecer d) asqnim de Souza.Pitl'anhos,Gencro,'u Mal'qlll~e XUlllptO. Il!'~te p;trticular e da. emenda em
Ranlinu lIom .
qlle<t;'io, buscou outras tbnt"s do illlbt'm't~,.ies,
Abre-se a sessiío.
a, sell .. lC<"l,nce, em q Uf' melhor P\lIh~S3
E' lida, Jlost,t em discm;s;'io, e. lIão ha.venclo oriental'-. e. e con1('"sa que nada deparou ql~e
rcclarnaçiies, dit-se 1.Jor appro\'ada a acta. da possa deterruinar com fundamento U Jn0dlücaç'lo do seu pl'imeiro pa.recer no selltitlo da
sessão anterior.
ComparC('em elepoi:< de alJerta a ses,úo o,; emenda.
i\. lei eleit.oral. art. 36. estabelece como
Sl's. Nina RibeiI'(l. Cunha. Junior, Uomeusoro, .To.,ó BeruflI'rlo, Joa<]l1\111 PCl'l1n,mbuco, criterio pam adivisão 1I0s dbtrictos: a ii(w\ l.Joãu BLrlmlho. Virgílio Damasio, Monteil'o dalle, qU<1nto pos.·ü"el, lO POPUll1Ção; a L'ootide Bal'I'()~, Q. Bocayuva, Silva C'anr<!o, .Joa- guidade do terl'itorio, e integridalle do; !UUquim l\lul'Linlto, C . do .IIlla.'al c Luiz Del- nicipi0S.
j>l'etende-~c que, sem a enH'nrll1. elo Senado,
tine.
não se da.l'ão os dOllS primeiros olenlPntos ,
Dcix am de comparecer com c,lusa parti- porq lIe peht pl'oposi~ão tia C:unara dr,s Depucipada. 08 SI'f;. Joiio Pedro, Coelho Rodrigues, tados:
Elyseu MOl'tins. E. \Valltll'nkolk. Aquilino
a) O 7" distlHo contém maior população
do Am:lril1, Pinhei['o ~ltvltadu e Juliu Fl'Ot<'L ; que o (j" ;
e sem cltusa p:ll'tccipa.da. o;; 81'S. Gaspa.r
Ú) dá-:<e a inconvcniencia da separdçüo (los
Dl'u mmollil, Ruy H:tl'bosa,L:tpcl' ,Campos Sa1- municipio o de Dores (le BO;J. Esp 'I',lllça e Carm o
les, Pinhril'o Gucdes Santo~ Andr<l ,tc,Eslevc8 do Rio Claro, da olltra parte do tel'l'i torio tio
Junior e Ral1liro Barcellos.
tli;;lrict.o pelo cllrso do Rio Gr<1nde.
O SR. 2° SECitETAlUO (sal 'vind') 'le 1') dá
:\ão conhece a com'nis8ão a est(ltistica,
conta do ~eguintc
omcial da. população de cada um dos rêJ'eridos
distl'ictos. Parte da repl'e~entação mineira
contesta (\&~a pupulação maior do 7" disd'icto ,
EXPED1EXTE
entendendo mesmo alguns que e mais p.'puloso o 6' E, si alguIJla di1fel'enç:f1, houve
Offieio do Sr. senador Jr[o Pedro. datado de para mais pcl, recenseamento '!e H:i1Z, no
h oje>, communicando que. POI' motivo de mo- territorio do 7° disrricto. terá ella df~appa 
lestia, é tbl'ç~Hlo a .leixar (le comparec!'1' por reddo, no (lecur~o dá 20 anuos, l!OIll o
a lgum; dias as sessües. - In/eirado.
IlHtior dc"~nvo l vimento da regiiio do I," clisTelegramma expedido <lI' Snnta CatlJal'ina. t.rictn . cujOg municipios são ~el'vl(lo~ POI" vias
datado ele hoje, a~sim con~l.i(\o:
lelTeas, ao pas~o que do 7" dbtl'icto ,ú um
municipio conta essa vantagem .
Scnado-.~io - ~pposi(:ão eqtá ~spalhando
Dous factos mais improbabilbam e~,t preboa.to T!l'l'CI110 i'ohIU Blurnenau ~:)lli'e capita l,
pequeno gl'll P) . Movimento COn1i)ílladn fim tendida maio!' j1opuluc:ão do 7 ' (h,;t!'icto: I", o
a9. ui i nt.et'vir 1ill'ça federal pat';), deposição nu mero igual de municipios de que 80 eomvlce-presldC'nte, prDva1'cl I'fali8<1<;ão facto. plJU cada um dos re!ericlos distl'ictos, seglllldo
porqu~lllto oppl~sit;ãu nada tem conseguillo ~Ó n pl'oosi~ão da CamaI'a, (13 cada um);
potlm'a salvar a lbl'<;a federal, Jo,'tlai COII/mer- 2" o eleitol'a(lo mais numeroso do G' clistrirto.
cio.-In teirado.
Em falta de estH.tii:)ti~a recente, n[\o ha,
O SR . 3' SI<;CI{ETARIO (.~el'vil'''o rll1 2°) lê e pois, como presumir a população menor 110 O"
vae a imprimir pai'a entmr na oruem dos clistricto. A mair:r exten"iio territof'Íal tIo 7"
trabalhos o :;pguinte
(li~tricto nií.o é presump<;ão ba:;ümte e In/:'IIOS
I' zão legal para o cl·itel'io de: 'ma de~rnem 
hra~'ão pela elnendn. do 8ena lo.
PARECER N . l31-1893
Por outro lado, si os dous municipios as~i m
. _
'
.
.
_
(lr~membrados "r separam dos outros do 7"
A co.mm l~tO de .1ustJ('<l e leglslaçao tomou distI'ICto pela intl'l'Clll'rencia do Rio /~l'(lnde
conhecl m~nto da emenda do 1:iemlflo, rejeitada não deixam por isso de ser contiguos. s(mc~
pela Camara dos Dep utadoli, relativa á di·l lhante r azão, si procedesse con tra o elemento
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da contiguidec1e, dar-se-lüa no 6" districto
quanto ao municipio do Bom 8uccesso 8epamno pelo mesmo rio, e em reluÇ<to a municipios de ontros dj.;fri ·tos ~epHl'ado~ dos
rpspectivos tel'l'itor'ios pOI' grandes vias fll1viaes,
Vem em apoio o elemento hi"tol'io seO'undo o qual 0$ municípios de Dores c d,~ Ca~'mo
pel'tcncel'am ao 14' tl istl'icto dl~ p1'OYinCla <1e
~Iil1a" Ueraes pela divisão operada, em virtude da lei tIe 9 de janeiro de 18tH; o qual,
em sua totalidade, f:l?: p ,rte rlo 7' distl'icto,
nos termos Lla pl'Opüsi<;a.o da. CalDara .
Não ha pOl' que inte[J'ompel' si nã.o queln'ar
relaçles políticas c quiçti, sociaes e economicas
de populaçóes a8~im conjunctas, j á 'Ie tempo,
pela mesma ordem de int.erasses. Os dons IllUnicipios mencionados di,tam dn. ciduLlr da
Formiga, séde do districto, (;('rca ele 15 leguas
apenas.
1'0]' taes fundamentos parece a commi~:"üo
que não militll razão pl,Lw:ivel para mortifica.r o seu plWf'Cel', já emittido sobre a pl'OpOsição da (\~mll.l'i~ d08 Deputados. e, discordando da emenda, niío pode acons·'lIlu ao Silenado a approvação dlt mesma pelos dou~
terr;os d ' seus membros,
Sala das commi's:'ies, 26 de julho de 1893.
-J. L. OoeMo e C,nr/pos . - R. Niwt R,heil'o

89

iao governo sobre

Q prisão e desterro de quatro
do. nossos companlteÍl'os.
_
Si lt noticia fbsse fiada em outro orgao
neutro (lesta C'\11itlÜ, tie certo eu n[ío occupar ia, a att< nç;io (lo !:'emulo; si m '~ mo concorressn, rmüs l'l'( q ncntemente a ('sta casa o honrado senadol', q:l? rrdige es"e. I)rí'~1.o, a elle
pess ,almento darw, toüa a explll'Ul,JêlO precl a
e Lastan te.
MU8, não tendo u mesm,) cOlnp.necido, é
llLÍ~ter qlle explique aos meu~ companlleiros
€sse espelho r/e i/!cllhere .. cia, que o meu 110nrallo collega, que ['edige esse ,ornaI, achou na
ll1;lllta cOllducta de hontem c de hoje, como
(lis~e.
SenhoJ'cs, sahe () 8enndo, Rahe o paiz inteiro,
qual a. posiçii,l) que occupei na ;;es'ã.o passada
rle:ll1te lias I'aeto~ de 10 de abJiI. Combati
aqui oS l11€'SlTlIl"; facto::; pOl' me parecerrm erros
graves, mas o,; combati com a convicção e a
s:nCl ridade com que sempl'(, I!lr manifesto
sobre as cousas politicas do meu paiz; combaLi-os ate ('um ~ac1'Íficio da pl'()pria sauue,
(, ate (;('SS,\1'em os olteitos de~ses aetos que
111(' lla,reCel'am mcdid,ls dt pouca pl'Udellcia.

I

( tl'ú,a os.)

Por consequeneia" o que diz o meu honracio c01lega no seu jOl'nal não m'a preciso, pa.~a
a,vivar-me D, momoria; con~t.am o~ meus dlS('Ul':';O<; de um volume, que está impresso e
onur se acham,llií,o "lO este q ne roi tra.n:>cripto,
o Sro Anuu'o C::.'-':al(Oan1i-Sr. como todos 0<; outl'OS que pronunciei sobre a
pl'e~ide nte, o ~enaLlo haja de rele\'él.l'-me, si me::;ma. materil1. E~tes mO:ltram que, no anno
tenho necessi,lad" de oct.:up;u· a. sua pl'ccio~a pas,;ado. liO que to<.:a l\S immunirlad(s parln,atte.ll~,ão pOi' algl1n~ momento·, acerca rl.e menCares d" meu:> companheiros, fui o mais
f[wtos que.;;(' relerem principn,lmcnte a mi- ('8fo1',:I(I,), embora humtlrle coml.la,tente, para
nh :t pe~sOtl .
(~1.zcr dcllas um I l'('alidl~de prél.tit:a, tal qual
POllCllS são os dias que 111(; restam do dei'rJU- S( acham consagl'adas no art. 20 da Con::;tipenha do mand.üo, que me confiou o estado tlliçáll.
do Ri,) Grande do :·'ortr. (' por i,.;so mesmo
SobI'e este ponto não haja lluvida. Não tedero deixal' bem limp;t em todos o. ; pontos (' !lho uma lillla siljuer ,1. retirar de tudo
rm todas as partes a minl1aconduda delegis- aquillo quanto prol'erl lIesta casa,ollclesempre
1ado1' clul'anto crrca de 4 nflllo:,<, inclu:;i ve o ('t:~llo em tal sinl~erillad(', que rarl1mente tenho
periodo da Con~tituinte.
de <trrependel'-me.
Li em um dos Ol'gãOi; dI' pllhlicidadc dest:l,
E ,1(' \'11 diz('r mais ao SCIHtdl) que si,porvencH,pltal a ,,;eguintr llotil'h, qUf' p'r;o lic('nça tnra. estivesse C'1\l cuntl'a(licção rommigo
ao Senado pt"a l'('lpl'. afim dn que 8e tenll:l mc,mo, não me aS$usta1'Í(\ que I) apres('ulasem vista qu<ü o of\ipctivo do meu Llbcur,;o ,;em, pOt'qtW a contra licçiio f' a incolterencia
neste momento (111):
é, ás vezes, uma virtude civica e mesmo um
«Hontem e hoje, menos como l'ccordl\cào dever de p3.tdotismo do homem publico .. '
historica, ou espelho de cOhere!lCia, do lI C
:VIas não pl'echo ui~to. Pua ver-se a sincomo liç:io de douc'1'iuas (,()n~titucionaes e cm'idade das minha.s eonvicções , não só as de
sentimentos poli I iCI1S 11 *~ meno::> "ivos, pedi- hontem como n,s de hoje, vou mostrar ao Seremos de empl'pstimo [lI) discllrs<I do Si'. "e- nado que npl>ta. qup~tão o meu modo de pl'Onador Ama,1'Il Ca valeanti. na ses~ã() d(' 16 de ce,\(>r fit;oU br'lll cl:11'o e explicito nos Pl'oprios
maio de l80~, E' tas memr,ravei" palavras, que conceit.os que prof81'j ,1.esta tl'ibuna.
nos parecem cahir agora a pl'opositn.»
Como disse ao Senado, e~t(' llis cur30, a que
Este trecho é do Jw"at dn B~'(I :il e o dis- se refere a noticia, se acha publicado em um
curso a que SP l"íbl'e é l1quclle q ne pronun- volume com o titulo PolitiCl! e fina/Iças .
ciei na sessão d(' 16 de IUftio do annu passado I O meu ÍlonraLlo collega transcreveu o que
nesta ca~a, por occa.:;ião de pedir informações' encontrou nas primeiras pagiua.s. Mas na
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pagina 74 e seguinte se leem e~tas palavras, abuse deHa para attentar contra os poderes
que peço licença :para recordar (lê) :
const.ituidos. -não, de corto. . .
« Não snpp:mha o Sena,do que venho re. ... . .. ..
.
clamar ou arlvogar a immunidade parlaPenso que di.;cntir desta sorte não é advomen~ar, para fazer o mlti publico . Seria con- gar privilegios pes~oapf\, como se disse aqui.
tradtZer (I. razão fundamental da mo"ma imNão Ocl quero. Si conjurado fuI' e .. . (oh !)
munidade, a qU<1.l é conferida, como gal'lllltia' alnda posso seI-o: é 11m direito, como outro
daquollo que tcm do bem serv ir li. causa qualquer. . Si conjurado for, mo encontrarão
public:t, e não pDm que os individuos possam no theatro dos acontecimentos, e (lhi }ltfO inacobertar- ~e com ~llu. !lua.mlo niío são fioi,; 'Docltr'ei, por em·to. immttnirlucle d[J'UntC1. })
ao,; :-;eus dovere~, nao exerCItam o 11em comEis o Amaro Cavalcanti de hontem, que
mu m, o, ao contrario, se valem das sn:ts felizmonte, não por mim, mas pela corporaposiç~os o.u. preroga.tiva;; p:tra impcdil-o, ou ção de quo fa<;o parte, é o Amaro Cavalcanti
para m~t1l1"lll-0 . ..
_ ne h(\je.
Sr. presidente, mas que fiz eu para 8('1'
A raz,~o de ser da lmmullldade cessa, enhw,
sem duvlda t1lguma...... . . . .. . ..... .. ... . indicado como espelho de incoherencia?!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedi ao governo da Republica informação 0:;0 Entendo que a. independencia dos membros bre a prisão do almirante Wandenkolk,
do Poder Legislativo ficaria sd va econciliada actualmente preso na fortaleza <1(' Sa.nta
com as neccssidildcs da salvação publica., no Cruz, como, o anno }Jassado, exigi informaca.so de estado de sitio, desde que. presos em ções sobre 11, prisão do almirante \Vandenflagl'ant.e, porventura, não lhes fosse licito, koll\., mandado para o desterro de Cucuhy .
de modo a lgum, lllVocar immunid'ldes em Não fiz mai" nem fiz menos.
seu favor.
Não sei, Sr. presidente, onde está a minha
inccherenci:t . . ' embora pequeno e humlide
Mas ir apanhaI-os fórado theatro da acção, (\rador, sem importancia política, o que tolong~ dos acontecimentos, por indicação" e dos sabem ó que. o anno passado, combati
sug'!l:e~trjes inimigas, por df'poimento-:. nlHitl.\~ os actos do governo, expedidos em relação a
veze,,; falsns, de p.lliciao,; on df' inclividuo,,; collegas nossos, então presos ou llesterrados .
adrede insinuad,)'l. será abl'ir p'll'ta. larga.
Dirão: munei de rumo? não é verdade;
para que o Poder Executi V') disponha, ti. 'Sua acabei a ulrefa.
vontade. do outm puder, o qual tem do ser
Eu o disso desta. tribun:t anno passado: Nií.o sou Ollp ,sicioni"Ut por gosto; sou, excefiscal e juiz do seu proprio acto! )}
Mais ;t<leante, á pag-in:1. 109 «Nem I) meu f,cionalmente, deante aos factos que me levacollega repro"entante da Bahia (Sr . V. Da- ram a isto. Tomei o 11,11110 p:\8s".. lo f), peito limnio), nem eu antes deUc advogúmos v(Jr quiclar a qurst.ão elo 10 de abril, porque
ventura a nl10 ~uspe\lsão !l;lS i mmunitlades achei um grave erro, e (\,.;sim () fiz, não por
dos representante.> da nação, como sendo um odio, ml1S para presta,r um serviço á Repuprivilegio pessoal.
blica, e nisto ('steve de accordo o SelliLdo
Niío; desta tribuna. disse e repito: nenhum apoiando as resolu<;'lles que aqui foram apreindividuo, reve~tido de qualquer l'uncÇto pu- scnt:lllas, em fa.vor d,t amuysti:l..
Terminacht esta. ta.l'efa, eu em, politica.blica, ]lóde inVOC,ll' as immunirl~tde,; ou g<1l',Ultias dolla, p:.ra pl'aticar o mal; .. eria, justa- ment!.l faliando, um homem livee . . .
Nunca tinha. trocado palil.vras com os conmente, tornar contradictorio o fim ela propria
investidurD. As garantias ou immunidades jUl'<l(los da Ycspel'i1. . Com elles nã.o tive nesão conferidas a determinados individuos. não nhumn. communhão de idca nem de pla.nos .
em ltttenção à pessoa, mas em attençüo ao (l,)oio,rJos . )
cargo que exercem.
Livre c desempeÜido. prest<tndo um serviço (10 paiz e ni10 aos inclividuos, prestei-o
O Sr . Satclo,nha Marinho - Apoiado.
como entendi dever pre~ta l-o.
O SI'. Ama,-o Cavalcemli - E, ainda :1ssim,
Tel'milílucla rsbt t:tl'efa , podia combator o
como no exercicio do proprio (',argo se pôde governo si quizes~e, (' apoiaI-o como me conabusar das garantia:; e immunidades, O de- vies;;e.
clarei : -fiquemos nesta materia, onde a ConEntendo agora, que os que querem a consostituição nos coUocou. Si a Constituição de- lidação da Republiclt devem conserva,r o que
clara. textualmente no art. 20 flue o senador 1m, par:t haver ensejo de fazer o melhor .
ou deputado só pódf:> ~er prc;o no caso dp. f1a- P!Joiado , .)
graf.lte delicto, razão niio vrjo 1)t!rr! lic(o' anNilo pos~o fazer' parte (lo partido, si algum
tas, npm paOs(/í' alem: basta ir até onde vae lIa, ümdo por fim a prrturhação .. .
a Constituição.
Dil.E'm que lIa um partido que pretende
Nãoqnero , Sr . presidente, que um sena- derrubar o que ha, p!1.l'l\ oIferecer-nos em
dor ou deputado, revestido da immunidade, ! troca o simplc. de 'conhecido! . .•

°
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O SR. ARISTiDES LOBO dá um apart<'.
O Slt. ~)IAnO CAVALCAXTI-Dizem que lia
este partido; deste, por certo, nã.o lal'd
parte, ..
Qurrl) a Repll hlic,1 inteiranwnte consolidada,
e a ReJ)ublica só pôde tornar-se sél'h e forte,
como .la ths:;c desta tribuna. não pUl' caprichos de parte a parte, não por meio de ro·
vcndlCtas llc:"soaes, mas quando todos c.onver[,llt'cf!! 1"ftl'[L um só pl,'I.uo, pl 'no ,lo vi:<tas. em
quo Illlpfll'Cm a lei e a Constitui<;ão. (Apoiffr!os).
Estou.no mesmo posto que o anno passado,
com a di:fI~renç:1. de que, o anno passado, o
e~ro parecla-me nos actos que o governo pl'atH;OU, e este a11no acho que vão errados aquelle~ que q~lCrcm destruir o governo, com ~im
pIes mtmtos de opposiç1ío.
.para assim ül.zel-o, não psrriso ser govcrl1lsta, m..:1.s ser. um "enador indeponrlente.
Poucos sao os dias que me re~tam para, dar
contado meu J?andato. Hei de desempenhal·o,
como tenho felto sempre de~ta cltdeira.
A eonsclencia cIo legislador, tenho certeza
no dia em que daqui me retirar. nã0 me en~
commodal'á um só momento. Jamais aclvo<ruei
aqui intel'esse pe~soa1.
o
E devo dizer ao Senndo.
Não.é a incenherencia. que me detem, porque, tll~se e replto-ainconhert>ncia pude ~er,
:1S "ezes, uma yil'tude para o homem publico.
COIl~ e:fIeito. si para bem servir á Republica
foI' mister romper com as minhas palavras e
concmtos anterlOres, de certo que iria aro lá
e sem constrangimento.
'
}fa~, por' emqua.nto. bem viu o Senado que
mw hou ve necesslIlade de,.,te :::acrilü'io: fui e
sou cohereutp na questão sujeita.
Ao contrario, ouso garantir ao Sen::tdo que
me conhece, e ao~ que fóra l1aqui nã.o me conhecem, que o senauor Am:tl'o Ca.valcant.i de
h.ontem é ainrht o mesmo senador do hoje,
~mcero e le:ll ao :::el'viço d:t
RE'publica.
(Muito bem, muito bem.)

ORDEM DO bIA
Continua em 2" discussão, . com os parece·
res elas com missões de obras publicas e de
finanças. a proposiçã.o da Camar.l. do,; Deputa,clos, n. 7, de 1892,. declal'anllo que continua em YJgol',e extensiva a t.ocht'i as estradas
de 1erro da União, a. disposição elo art. 80
das cOlldi~ões regulamentares da Estraua de
r<:erro Central do Bl'azil, com relação aos artJgos tl':tnsportaclos pelas estradas de fel'l'll
que lhes {br'cm convergente,;.
_.
_
O Si',
,nodrJ~·u(,,!i1. ..'t..h:("!'> diz
que ~'ae fazer aos l1onrados. senador('s q~e ~e
occuparam damaterla, ligeIras observaçoes no
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~entido de fundamentar o parecer da commissão de finanças do, enado.
Para bem orientar os seus nobres collerras
sobre o asmmpto em discussão, deve di~er
o f'f'guinte:
A proposição dlt Camétra dns Srs. Deputados rn:mda vigorar o art. 80 das condições
l'eg'ulamentares da E~trada de Ferro Central
tnrnamlu·o extellsi \lO ás mais estradas de ferr~
dI). U~li:lo para. todas as mercadorias que con-

verga'cm pu,t'u, c Has .

O Senndo eleve Lei' presente o que dispõe o
art. 80 da~ (lisposições l'E'gularnentares da
E trada de Ferro CentraL (Le)
Quando occupava a pasta da indllstria c
viação O honrado Sr. Dl'. Serzeflello, iml)ressionado com o grande :1Ccrescimo das despezas tIa E~tl'ada de Ferro Central, accrescimo
moti vado não só p(~l;t ele Ya\,ão de salarios como
pelo preç:1 enormo de material, sobreturle de
carvão o rnllcltinas, fez um appello ao Club
de Engenh:u'ia no sentido do propor as providencias que lu:'\srm mais efficaze.'l para
melhorar e o.ugmentar a renda cla referida
estrada.
. O ct~b de Engenharia, entre outras provHlenClas, pl'OpOZ a, l'evogação do art. 80 e.
de accordo com o parecer desse Club. o Sr.
mini~tl'o da indnstria e viação, por aviso de
6 de setembro do an110 pl'oximo passado revogou a di posição contida no a,'t. 80' das
condições regulamentares; suscitando esta
meditla reclamaç,ões p.r parte do presidenic
d,' Minas Geraes (' da Cllmpanllia, Oeste de
Mina~. o mesmo ministro snsp('nlleu o !:'eu
::tcto pedinuo ao directol' da Central que lhe
indicasse as mouidas que entendesse conyeniente ou para, mantel' o seu a,cto ou para
rrvogal-o.
Este é o estado da questil.o que o Con<rre,:so
pl'ocum remeLlia,r C0Ill a. proposição que se
discute.
~ .hon,ratla cO??-lllissi'in d(' ohras e empl'ezas
pl'lnlegmt1as fUI de parecer que o prn,jecto
da ClUU,tm dos Deputados devitt ser appro"ndo, porque. não olJstante imp,lrtal' eILe em
onus para. O' cofrc's da Uniãu, toda'(ja trazia cJrl'elativas compensações no" beneficios
que concedia em lavor tht induskia e do
commercio.
A cllmmis:,J,o de finanças sente divergir do
Ilarecer da honrada commbsão de obras'
mas, diverge p<lr um fundamento capital. '
O ~enado sabr' qne a mate da de tarjfa~ das
rstrullas de ferro tem sido regulamentada até
lH'je pelo Puder Executivo fJÚ~ pelos ministros
da agricultma. (lue se trem >,uccedido na
administra.ção daquella p:l~ta.
Com relaç;lo áEstra{la ele Ferro Central. até
lJ'lje vigoram pr,wLoriampnt.e as "k1.rifas' org:\lIi~adas eIl?- 1?78 e mandadas pór em execuçao pruVlsonamente pelo ministro Si-
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nimbú .. por um aviso que o honrado senador
pelo Plauhy não achou na legi"laçâ'l, mas que
consta (le uma colleeção olieial em que se
acham estas tarilhs e todos os actos modifica·
tivos destas condições regula men tares.
Ora, desde que o Pod"r Exe"llti vo se arngou, bem ou mal, a attríbllição de legí:ilar
sobre tarifas por seu al'bitti,l, inconrlicionalme!1tc ; d~sde que não se tem hoje si não
tarl~as feItas, approvarlns, org;~ni~ad;ts OH
modlficarla~ pelo Poder Exectl ti vo, e n tendeu
a commh;,.ão de finança,; fluC não era cOlTecto
ne~ razoayeI tomar c,mh"ciment1 de::;~:\s
tarifas para approv<tr um artigo isolado
dellas, subsistindo o al'britrio do governo
para continuar a providenciar soure o assumpto.
Comprebende o Senado o pens<1mento d",
commissão de Jinanças.
Parece, portanto, ao orador, qUfI não seria
de bom avLo legislar sobre semelhante mi?dida.
Não contesta que o Congresso tenba a facu!dade de estabelecer bases gel'aes para a organisação de t-1l'ifas ; toda.vÍ<t . lhe parece que,
no uso de semelhante attribuiçãn, 11e\'e elle
ser o mais . escrupuloso e accommouar-se as
elrcumstaucUls flupel'venientes.
Entretanto, si não actua,;se em seu anlmo
e no espírito da. commissiio este pensamento
cardeal para '1 rejei<~ão do pl'Qjl"cto que contém
materia. que está sondo estudn.Ja, pela. auministritção, o orador ponder:1ria ao Senadl qce
este não peide acoeitar a, theoria figurada ni)
mesmo projecto .
Em primeIro logar, as e.trac!ns de ferro da
União sito reguhldas p Jr tarifas vigentrs, sem
uniformidade, como bem so comprelLendo,
conforme as necessidades da zona uu os onus
que uma ou outra traz pam () T11esouro
FederaL Esujeital-as ,t um,L rogra uniforme
não lhe parece l'(>guiar .
Depois, attenda o Senado fi. esta eil'cumstancia:-Não é justo que, quanrlo ilsestradas
da União já teem tarifas, o mai!! benignas
que é po~sivel, se vá ainda sujeita-las a esta
reducr,:ão extraordinarL.1. (loixttndü ás estrttdas
pa,rticula.res o arbitrio de trihutar os transportes á sua vontade, tendn em vista simplesmente o interesse dos seu' accillnistas.
Não lhe parece razoavel semellmnte provi·
dencia.
Mas. vejamos, diz o orado,., si as estrach!!
da Uniã,o comportam reducl,'ões taes como a~
que constam da proposir;ão que se di,;cute.
Deve pondrra.r ao Senado q ne prucur 'u
ou vir a opinilio dos profissionaes sobre o assumpto.
O Sr. Rademaker. ~essoa muito competente
ponderou-lhe que ainda quando o Congresso
queira beneficiar a certa ~ona, ou ao commercio e a industria, deve adoptar uma ta-

rifa mais bra.ncla rle que aqucU;>. que se discute
que eleva a reuueçiio ate 50 0[0 uas tarifas nas
tabellas actllae~ .
Mas o orador deseja que O Senauo bnha em
vista aiuda oulras cO!lsiderações que não
dpvcm passar <!espel'cel)iua.
As (>strauas da União P. tão custando ~acri 
ficias enormes ao Theenu 1'0. Si os nobres senauores 'e!lecLil'em que a Estraua Central
repl'esellt~"1 ho.ie um capital eífectivamente
empregado de 130. OOU: 000.-.;, e se c l11siderar que
as <'stl'auas <le ferl\) de Vl'opricclarle!la União
r('pre~enta.l11 um eapit:1.1 de 100 000:000$, ou
diga-::;~ conta redonda, que as cstrada~ de
f(>I'1'O da União valcm um capi.tal de
2aO.000:üOOs. que foi. em 1891 a renda de
2_90Ll: 100:i: (cre que o anno pa,;.~ado o saldo
de t 'lrlu' estas estrauas não excedeu de
260:0008) Compl'ehenue o Senado que sujeitar a União, o contribuinte em geral á sustentação de encargos destit ordem que aproveitam a zonas limitadas , não é acto d@
justiça_
"e.ia u nobre senallol' pela Parahyba, que
estuda com tanto cuidallo estas cousas. que
a Estl'ada Ceutral, que rendeu em 1891
3_9 JO :OOOS, em 189Zjá rendeu 2.745:000'000 .
O SR. J ):\0 NEIVA (h um apa.rte_
O SR. RUDRIGUES ALVES - De s'1rte que
a renl130 liquida. V,le ne~te declinio: 3.900 :000.
ha dons i1l1l10<:, 2.700: 000." o anno pass,do o p[\m o proximo anU'l anno será de
I 000: 000.'·)00 Attenda o senado que a Estrada de ['PI'I'O Central fl qua,;i a unica que dá
saido ;' quem li";!' o r<'latol'io do ~ljnisterio da
ln<lm;tria, verá que, excepção da. de Porto
Alegl'c a, UI'uguayana, todas as estradas ele
ferro deram de(ic it e estes elevam-se a
2.300:000:'. Ora, não comprE'hende que se
estoja a sustentar encarg03 taes com a pl'er CCllP~V.1iO simplesmente de benotiriar-se o
commel'cio e:1, industl'ia; é preci;:o que as
estr dHS ua União rembm alguma cousa,
não digo fine c;;ta. rr.nda. seja elevada, mas ao
meno,; igual ti que e nrcessatia para sustentar
os ('nci\rgu.~ flue supporta a União com estes
tr:.1l1sportes.
O SR.. A'fARO CAVALCANTI- O melhor expec!iel!tl' seria vendei-as á praça ou aos 1'1'0pl'ioS cstado .
O SR RODRIGUES ALVES 3orl!a. que havpria
blvoz va.ntagem par:1 os cofres publicos em
transLb'il-as aos estarlos com a obrigação do
as costearem mediante llccórdo .
Considerando, portanto, e pede para isto a
attenção do honrado Renador pela Parahyba,
que o assumpto tem siúo regnl:1do pelo Po(ier
Executivo e não lia vmltagem nenhum l. em
se pronunciar o Senado sobre um artigo isolauo de tarifas que até hoje não estão defini-
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tivamente approvada..'!, considemndo que nã.o
l! prud~nte que o Se!}ado YC~ha fazer' re~l~c
çi;es, fazer altel'açoe~ p:u'ctacs na~ tal'j[,lS
das e~lrada,; de ferro da lJnião com prejuiso
da sU<\ l'f\ndtl, a cO/nllli-sfto enLenlle que o
pl'Ojecto Ilão deve ser approvado. (Jl[tlit "
bem, muit!) be,,")

O SI". l\lont.e'ro de- l"lal"i'oR de·
clara que, comquanto srja membro ela comlllis8ão ele 1inanlias, não as~igllou o par'el:er
em que·tã.o,por h:wer estado ausente, quando
foi elle apre..entado á mesa..
Não discorda dos seus fundamentos, m;lS
aproveita o ensejo pa:a offel'ccer alguma.s
consüleral,"1e~, que a lliscu~sii.o lhe suggel'e.
Cer'to, não desconhece a, w-'cessidade que
tem a União de 1avorecer' as rendas das e~
traria; de 1erl'o, de quo e prOllrietaria, ma.s
sobre lál Q.;:sumptl cumpre invoc'1.r :1. attenção l:iolicita do goyerno pal'a a Jlscalisação de
tão importa.nte ramo dI) sel'viço publico, 113!11
assim para a applicac;ão de ta,riÜls 1ll0\'eis, de
que depende a prosperidal.le Ja lêtvoura em
circumstancias dadas.
Ninguem m:tis pedinJo :lo palavra, enC61'rase a discussão.
Vota·se e li rejeitada. a proposição, que vae
ser devolvida á Cama 'a dns Deputados.
$p.gue-s r• em nova, o Ó sem uebaLe app o·
v<\d,\ a cmcllrla ofl'tlrccid:J. e appr-ovl\.d:J., cm
:{" diBl:ll:õsão, a p"opo..;iç;l,'l da Cam~lra. dos Doput~clos, n. n, de 18\13, fixanuo ,\ desp 'za do
Miniisterio das Rela.ções Elí.terioJ'es pua o
excl'cicio ele ISO·i,
E' a proposição, a~sim emendada, appronua em 3' discussão c, sendo adoptada., V<1e
ser devol viu3, uqllella Camua. indo antes á,
commissão de :odacç:io p .\ , \1. redigir a cm~nd '.
Segue-se em :3' discus:>ã.o. com o ~llbstit,ll
ti vo ;1ppl'OVll,t!0 em Z' , a proposiçã.o da C,tmar:t 1.1.0'\ Deputados, n. 73, ll~ 1802, sobl'e
emissão ille;,(ul de titulos ao portador e imo.
repressã.o .
O §l-. l .... I!DUrO C:n;'al<-ant..i s"nte
q UQ a materia em tliscussão daria ensejo a
um longo debate, si, por ventura qllize8~e
verifica.r ou apurar' a t,aclição historica da
legislação l'elu.ti va aos titulos tiduci;11'ios que
circulam como moeda em nos,o paiz, e emittidos por pessoas ou a~socia<;ões incoJU petentes , Receiando, porém, fatigar a attenção
do Senadc, limit.ar-se-lm a ofIei'ecer emendas
em orllem a corrigir o sub~titutivo em pontos, qne lhe p'tl'ecem digno., ([e refurma
Veem á me~a a~ seguintes
Erllendas

Substitua-se o u.rt. 3' por esle :
Art. 3 ." Nenhuma sociedade ou empreza
de qualquer natureza, nenhum commerciante
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ou inllividuo de qualquer condição. poderá
clllittil', sem autorisação do Poder Legj~I3.
ii>'o. notas, l,ilhetes, fixas, yales, papel OLl
titulo. cont·enno promessa de pagamento em
diuhe'ÍI'o ao p!Jrtactor, ou com o nome tleste
em ImUlco, sob pel1<1 tle multa. do quallruplo
do seu valor e de pl'Íão simples por quatro a
oito llwzes . Essa~ llena.s recahirão tanto sobre o emissor como sobre o pOl'tador.
§ I" Incorrem na mesma penalidade 00
adruirli'tradores das sociedade que emi.tti.rem
titulos de obrigação (debentul'es) ao portador
sem o.,; requi~itos dL' presente lei.
§ 2" O disposto neste artigo não comprohende os recibos e mandatos ao portador,
pas;;ados para ~el'em pa.gos na mesma praça
em virtude fie contas correntes, comtanto que
sejam de quantia superior t1 1008000.
Tatl::; 1'('cibos e mandatos devel'âo, todavia,
s. ':' <1 pr('.;cnt:.lda. no prazo de tres dias conI aclds das respecti \'us dat:J.S. ~ob pena de perfler o pOl'tador o dil'eito repressivo contra o
passador.
Substitua-se o art, 5° e seus paragraphos
por este:
Art. 5 .° No ca~o de iusolvencia ou liquidação dc societlade anonyma e tratando-se do
resga.te da.s obriga~ões emiCtidas (dobenttt"es)
e valilla a proposta de accordo, que a respeitu for aeccita e assignada por obl'igacionbt:\· rept' '~t\l1tando mais de dous tcrc;os do
ucbito total emittido.- t. Ca~alwHti .
São li(tas, apoiadas e postas conjunctamente
em ti iscussão .

o SI'. 1t..mcrico Lol)o-Sr. pro'iJente, ;.tbundo em algumas das con.-iderações ftuitti·la pelo mel! illustre collega rellI'e~enlanl.e do Rio Grunlle elo i'iol'te.
Estou pOl'óm dbtanciado de S. Ex. quanto
ao art. lu do pro.i~cto. Acho que são innovaç3eci pCl'igo~a,; que vamos dC'cl'etar e nii.o ha,
SI'. presidentc,em legi::;l<tção alguma. nenllllm
pri vilegio p;11'a as debenttlres.
Este privilegio I'reio que na'ceu do decreto n. 164 de
17 de janeiro ele 1890. e li reproduzido no
arr . l° do ,.:ub.titutivo, no qual se empregam
alias exprcssões improprias.
Fianl;a, ~r. presidenLe, quer dizer obrigação subsidh1.ria ; ora, ascompanhiafl não pódem ser fiadol',1~ de si mesmas; logo. a expres~ão não e corrccta, em que pese ao ilLustre
a.utOl' do substitutivo, que não fez mais do
que reprocluzir {J t esto do decrelo n , 164.
Além disto, Sr. pr'esidollte, como um ccbo
do 111:: logrado regulamento n. 603 de 20 de
outubro ele l801. diz o artigo que os bens penhOl\ttlos ou ltypothecallo:i filAtm fóra do
commereio, quando só estão fÚl'a do commercio, por sua naturnza, aqucllas cou::;as que
não pódem s~' possuidas por alguma pessoa
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exclusivamente, e por disposição de lei
aquellas cousas que a mesma lei declara ir·
reduziveis a, proprledu,cle pnrticular.
Pondo de parte estas consider(l,~ões, Sr. pre·
sidenle, declaro que onde acho o projecto
perigoso, principalmente agora em segU ida á
grande exploração de clebellt1!,'es da. geral,
onde acho o prnjecto q lIasi aterrador é na
parte em que dando aos port,tdor0$ de deben·
tures uma ü1]sa garantia. dispõe que não
seja pago nenhum credor das companhias
anonymas sem que prilneiro se paguem os
obl'igacionistas .
Diz ainda o pl'ojecto que o capital das d e·
bentu)'es pOde ser igual ao capital não reali·
sado, mas subsllripto, e que as companhias
de credito l!ypotllec:1rio, n,s.;im como de na·
veg'lção. immigração' e estradas de ferro,
ná.o tRem nenhum maximo para as suas
emissões.
Aqui, Sr. pre,idente, é que esta o grande
mal de que se tem sido cumplice o Poder'
Legislativo para com o povo embaido.
O autor do substituti vo declarou no parccer que o decreto n_ 88Zl do 30 de rlo7.cmbro
de 1892 interpretara fielmentc a lci n. 3150
de 4 de novembro do mesmo anno, estabelecendo que o qHantwl1 das debent,t,.e,ç é igua.l
ao quantum do capital não realisado, m,tS w'o
sómente subscrlpto.
Isto, Sr. pl'esidente, não rontel'ia em si pcrigo nenhum, si por outro lado não se acenasse ao portador dêts obrigitções com falso
privilegio.
Não comprehendo como hitja garantia sem
basear em causa. real que já esteja na livre
dispo:;ição da associa(,'iI,o.
O capital subscripto, ainda, não t'cali;:;ado,
não é um objecto que offel'eça caução Rcgura,
porque não pas,~a de uma imple,; obrigi1ção;
direito que o Mcionista. pôde ou não cumprir,
mas que é muito diíIicil tornar excqui vel,
dada qualquer reluctancia ou opposição .
Ailega ainda o illustre autor do su bsLitutivo qua pela lei o capital social se deve entender sempre o subscriptn e não o realisado;
mas o decreto n. 634, de 4 elc julho de 1891,
que consolidou todas as disposiçõe, legislativas e regulamentares sor./l'e as sociedltde
anonym,ts, exige,para que a assemblé<1 geral
possa validamentefunccionar e deliberar, que
esteja presente um numero de accionistas que
represente, pelo menos, um quarto, nos casos
ordinarios, e dous terços do Cc1,pitnl social nos
extraordinal'io,': logo o capihl social:t que
se refere a lei e o realisatlo; ao contrario, não
lw,veria I)uo"wn para as sessões de toda companhiJ, anonyma, cujo capital não esti vesso já,
todo recolhido.
Tão uesclJllhe~o a intel'vretaç'ão em que 1'(: '
incide o illustl'e MitO I' do ;;ubstiiutivo; observo, entretanto, que o pl'ojecto e peI'igoso,

porque perpetua o engano do povo, e nem se
har111oni,;a, com as lt'is da Republica.
E' bem noto rio o clecl'eto n. 917, de 24 de
outubro de 1890 (lei d.as fullencias).
Pois bem, esse decreto eSk1,belece nos arts .
67,68, 69 e 70 quatro ordens de crcdores privilegiados: 1°, credores da massa, custas e
rlespezas de administração e arrecadação,
etc .; 2°, os reivil1(UCallte~; 3°. os separatista,;,
como seja a fazenda lJllhlica para :-;er pogu dn
impostos sobre determinado immovel; 4u finalmente, os credores com privilegio gel'al e
creuores com privilegio c,"pccial. Na categoria dos credores de privilegio geral, o cit,do
artigo 70 contempla os portadores de debe/ttHl'eS emittidas , não por todas e quaesquer
sociedades ánonymas, ma" tã.o sómente pelaS!
commandit~\l'ias por acções.
Nestes tel'mos, si o decreto n. 434 determina que os credores privilegiados nã.o tome m
parte nas deliberac;ões a l'eSpeHO de concordatlls,p mt que não perc,un os seus privilegios,
e no al't. 197, § I" quc a ela ;;ilic.1,(~o e preferencin. cntre os credores se r e,gll le pelas tlisposições dos arts. 619.023 e 023 do decreto
n. 737, de 25 de novembro de 1850, segue-se
que n ;'\o ha privilegios it ÜWOl' dos portadores
de clebei1lit)'e~ das sociedn,dcs anonymas, e
sendo por isso inexeqllivel est.t fallaz promessa do substitutivo (f ê):
« Liquidando-sc a ~oci('d<1dc, os portadores
de:isas obrigações (obl'igu.CÍonistas) serão pagos
antes de quaesquel' outro~ cl'edore~, os quac,'l
não serão admittidos sinão depois de reconhecidas todas ellus, ou dCllositado o seu
valor. »
A' vista desta proposta., psrgunto eu: onde ficam ;tS despez.\s ele ttdmillistraçií:o, aI'recadação e distribuição dos 11en8, onde ficam
ns de~pezas (1u.':I custas? Onue os demais credores com privilegio geral ou parcial?
Logo, é inad mis"i veIo substitutivo, porq uauto, t'evigoralldo-se a innovu(Cão do decreto
n. 164, maqneia-sc a boa fé do povo que concorre tt subscripção do empl'estimo, }Jensando
que de facto e de uireito é credor pei vilegiaelo, mas q nc afinal "e ve sem garantias,
Podemos nós decretar uma lei q ne dê mar·
gem a se eng'éwar novamente o povo, pl'omettemIo-lhe cou~as que eile realmente não venha a possuir?
Depois 110. o seguinte: a proposta em discussão foi iUtlpil'uda para, rerl'eiar as debentl"
reR emittidas em Mi.nas Geraes.
A Camara bpm ou mal Linha applicauo a
essa, emissã.o um conectivo; mas o sl1b"ti~ll
t!vo ni10 applica nenhum, deixa tudo n ,)
mesmo ·cstado, t.l,nto que o parecer assim termina W):
«A,; emissiíes illegaes que de Ol'tt em df~itn tf'
~, fizerem <A,1,11 Ü'u.o sob o dispostu no an. ~u
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do novo projecto, si O Poder Legislativo
o adoptar,
A~ já feik1.S flstão sllb as comminaçõe'\ da
lei n, 1083 e do decreto n. 2094, de conformidade com os quaes devem ser processados
e julgados os delinqucntes,»
Lei e decreto são de 1860; portanto o
substituitivo não dá. correctivo às emissões
lllegaes já. existentes,
E,já que me refiro ao substit.utivo,direi que
acho htmenta vei es tarmos ltq ui a a. presentar
constantemente suhstitutivos ,L projeetos da
Camara. ; púrquc não os haverno, de acceital'
ou l'ojeitar ou não terclllo' siquer <\ arto de
os mndificar ?
O projecto da Camara caiu; l'esta o Hubstitutivo ; agora convem votalco ?
Peço aos n()bre~ ~enarlores que attcndam a
este assumpto: si querem que a" sociedades
anonymas tenham eredito e fllnccionom, não
podem Rcceitar o substitutiyo,
Aqui se exige que para doliberaçii.o relativa
a ('missão de clebenl'tll'eS, haja numero de accioni, tas quo pelo mellOS representt~ ao mesmo
tempo metad .. do l"apital () trc.< quarto~ das
pc;;soas,
Esta exigoneia e original para sociada des
em que se lida mais com <:api.ae,; d(\ que com
pessoas; ditliculta-se ou se impossibilita a
emissão rle debentul'es, por ser dimeil a coincirlencia. d,t reprcscnta,ção da ml'tade do c~pi
tal com a exi 'tencia do quorum de accionisbstanto mais quando o sllbstitu1ivn nflo applica
o recurso con'!tante dos <wt.s, 1:30 0131 § I"
d(l decreto 11, 43,1.
A Pl'0110sito do § 4° do al't. lodo substitutivo, observo qnoas sociedadAS de credito real
já emittern empl'estill10s até o tlecuplo de seu
capitaL
• Tão sei tambem por que se pel'mittil'lt ul~
trapas'ar o capital a companlli<t que tive]'
titulos de divida da linião, d0S Estados ou dos
municipios,
O parec('r diz que neste caso a:> companhia~
são agentes da 1Jnião, dos estado::> ou dos municipios; mas j:.:to preci::larnente não ~e verifica; os banco::; e c(lmpanhia::; fluando lançam
empl'esLimos public()~ ~5.0 apellas intermediarias e quabi nunca ficam como credol'es,
O Bubstitutivo foi olIerecido por duas commls"õc~: por isso não tevfl la rliscu~são; na
2', que correu >:ilenciosa, vottli contra,
A quesiito 6 grave; por isso tomo t1. libel'(lade de cbnlllar a attençã.) do Senado llar,t {)
1(~itu <le Pl'ocusto, qual se 11\(' atlil-{nra a exigencia da metade dn capit.al e:J, 4 dos accio!listas,
Em outro :1.l'tigo r;tlla-~e Ile pl'iol'idalles,
E ' mais um mot,i\'o para suppol'em Of: incautos quo ha preIf>l'eucia; a, pl'ÍOI'il\ado "ú
púdt\ exi~til' quandO houvet' llypotlwca especial.
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A prioridade elo mesmo titulo bypothecario

é muito lliscutida,
~i conCOl'ro j);),]'a um empl'cstimo, divirliilo
em s!'ries, é claro q lltl faço p~1rte de uma commuulJão de credores e não importa que pert~mça á serie A ou B,
O primeiro que <:oncor1'0 para as debent1l1'es
Ó igual ao ultimo, e não tem direito de pl'iorida.de sobre este) salvo si tiver bypothecn
sua. e~p'cíal.
Lembro um exemplo que não tem parirlade,mas queemfim meOCCfll'l''' agora: o sen;),dOl' eleito rec9ntemente t Em o mesmo direito
ú. tribuna e aO voto que qualquer senador
mais antigo, (J{a /1/11 opal'le),
Vejo-me tal\'ez em di. »onancia, como honiem 11,1. quest<lo que leyantei em honra da
Collsti tuiçuo ; mas nua illt' importa esta especie de SOlilliío,
To(la e qualquer C'ol'poração nrro pó de possuir um membro que tenha mais direito ae
que o OIIt)'O; ~eria uma aS30cia<;ão leonina,
POI' que hão (le ficar, pois, ('ffi melhor posição os obl'igacionistas, que concorreram na
1" sede, qu(tm\o o, ela 2'. da 30 ou da 4", são
compal'tes e formam todos elle~ um todo so?
1\0 art. ·1" (lo substitlltÍ\'O se mallilu. tOl'llar
netinitiva a inscripçiio da hypotlteca no prazo
lle seis nwzcs, ,'ob pClltt (le perempção, mas
i>i o pl'u,jecto estabeleceI' ~ories, seis mezes não
sií.o :SllffickntCl~ I <1I'a, cllas,
Tenho dito cmfim o que supponho que !ta
de prejullicial no projecto,
Creio que e perigo~o, q uall\lo estahelece um
privllcgio que lliz respeito ao capital subscripto e não realisadlJ, c que é quasi simple' a
espel'unça ,
Si a companhia anonyma se liquiLla, é por·
que n50 preencheu o ell capital, devido ,\
qualquel' impossibilida(te e em que posição
11;\0 Jica o credor de d<Jbcatw'es? Fica cleante
do impossivel-l:obl'aL uma cousa que a companbia não conseguiu receber estando viva,
A companhia é tomo uma casa commcI'cial.
c-lLt existe pelú sou credito; Illas no dia em
que fecIta a p.lrta ou quebra a lirll1a, o credito desapp:ncce e s('gue-se custr'sa liquidação,
Pois hcm; é df'pois lle decretada a liquilhtção necessa,l'i:1. dc' uma companhia que ,10
oh}'igacionista Sf' entrega ('ste pl'i viiegio-a vã
esperança, de valnl'isar lima massa que nunca.
m,lis se l'('compue ?
E como nos. lpgislndores, pn(\emos ficar impasüveis dcante d( S;o attelltado e não p:i"eve!lÍl' o pel'igo ? Por cst.a. razão entendo que
o suhstitutivo ain(.l:tnií:o est:'~bem examinado;
c prr<'Í. I da.l'mll.~ paz t' tl'auq uillid:1l1c á..; c"use,elll'Ía,:, t1 ~sill1 como aos l'ttpit<les que ã,o
dcvol'ad )::; pela 1'ob,'e dM'''peLuIa.c;:iio,
E, SI', presidente, em ulIrne dit lei, flue não
pOlle ::;el' tl'Ltlliclol'a, mas quo Im <lo ser d<tr'u"
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fianças, propou lo o adiam~nto do debate do
assurnplo -ité que lhes bejam petientes meIh !l·0:; esc al'lcim nto~, a pr'oposiçil·) da
m sma CamiU',l, n. 22, de 1893, ;ltltol'isando
(1 Pudel' E:oucuti\'o
a concede' ;, D. .Joanna
. Ictavia da Roc1la. VlIl m d, Anto:·1Ío José da
ROC)H , 1° t enente honnral'io 111L armada, e
I('nk I\a Es,~()LfI de Marinha e il'mã unica do
capitão de ft'a~.r;1t;t João Carlos de Souza
.facqnes, o montepio ddxado poe este seu
irmão.
Nillgllem p3d indo a p 1!;Wl a, encerra-se a
di , ussão.
Vot l-·e, e e -,pp"ol'ada :l COI clus<10 do pare,'er' das c'llmmis:;õ's, licando adiada a discussão d,t pr 'po~çã,).
S@'!ue·se em ~. d i:;cus~iio, c.lm o parecer
elas ('ommbsões d ,~ j l1stiça e l'glsllção e de
filiei ças, e é sem u"bte appl'ovdo, e, ,;endo
\ld, 'ptado, passa para 3 ' dlSCUs~ã() , a proposiç-i.1.o da Cflm:1ra d(lll Dpputados , n. 18, de
1893, autol'isalldo o PodeI' Exr'cutivo - a oonI'ed'~r a JO:lé AI ve· de Ca,rvalho, ch ·fe da
secção di) contltbilidade da CdSa. d" Cor-re,-ção
dI Capi!al Feder.l. um i nno de licença s.,m
vencinwntos, pa.l',1 trat:ll' de sua saude.
E-.;got das as mRt -ri IS da ordem do (1:a, o
o Sr presidente uesigna para tL sessão f:le~ uinte:
Coníinua,·üo d:1 3' discu's10 da proposlão da Camam do.'; Deputad s, u. 98. de
I89:{, l'eorganisan lo II servi,o do Correio
Fedpral;
Continuação da 2,' di:clls~ã.o da proposição
ua Camam do ' DeplJt:ulos, n 101, de 1892,
Re'lu"l'imento
autoritlando o governo a conLmctnl' com F .
Dnllcker, ou com a companhia por cllJ org:.tRequeil'o o] ue o pl'ojecto sul'stituti \ o volte nisac!" a roncessãQ de 11ma lin I<L fenoa
ás commbsij's pai a ,I dem se 11 pa.recer que. partindo .Ia Capit.1 1<'.'(ler,1.1, "fá
sobre aS em,,"das e •.l materia arg.liIL.
e ,troncr-se em Entl'e-Rioi\ com a Est,'ada de
Fo;'ro Central do Bl'<lz,l e p"ssand'> por PeSala. das 8essúes, 26 rle julho d ~ 893. - Iropolis;
Ameriro Lobo.
2' disem;são da proposição da mesma
E' lido, npoiaclo, posto em discussão e sem camal':J, u. 14, d ·~ 1893, el\ aliuo a quantia
debate apIWov"do .
d... :1008 mensae~ " pensão concedid,[ ·P)('
Fica adiar! ,n discnssiío da propnsil,'ão.
decreto Ilu gover'no pl'ovisorio,
lJ. ~Iaria
Segue-se em 2' dis 'us ..:ão,com () p::L1 eecr (Ias Gertrude.:'\ da, \10tta Vieira (hL Silva (Visconcommissões de m'\l'inha e gUCl'l'iL e de dlssa de VieÍl';, da Silva), viuva do- estafinanç .. s, e Q sem debate approl'n,([o em llista Visconde Vieira da Slvl1, repartidaescrLllinio secreto, por ;i2 votos vontrl ~, e, mellb com 8UCt 1Uha D. Helena Vieira da
sendo all.optad,t passa. par.\ ai disc Issão, a Silva;
proposição d I Camar,! dos Deput dos, 11. 17,
2" discusxão da proposiç;{o ria. mesma
de 189:{, declaraJldo que:J l·etcrm·, c 'nce·lid') camara, 11. 16, de l893, cOllctodeodo a D. Tlteao capitão aO'gregado á arma de iuCantarÍ<1 tez \ Flor'putina de Calltalice. irmã do
Antonio Gald no Travassos /dves. de coo- capitão do fragata F['ilncisco l<'I,wl:,u r) de Canrormit1:ldc com o art. 4° do docreto n. l\.U A, talice, morto llO m,urmgio do couraçado
de::lO de jaJleiro de 1890, deve ser consi- SI/li",ões, uma p()J)"ão lIlellsal equivalente
derada. no posto do major com o l'espe ao mel{)-S .Ido daqudla patent.e, segundo ~t
cti vo ~oldo e a gratitJc<ll,'lio de tenente-Ilab Ih actu:ü ;
coronel.
2' dbcllssfto da pl'o"osi~·ão lb me~ma.
Segue-se em 2" discussão, com o P' re'el' camara, n. 29, de 1893, i~entando de direit%
das commissões de marinha e guerra e de aduaneiros cinco altares, pel'tenças e ima-

expressa e chan, como o povo; em nome dos
operarios, das classes trabaLhadoras, que todos somo" as qllaeS são attrahidas para, (),~as
loterias que ahi (;e estlhrlecem, onde o premio maior 6 distribuído sem sorteio I' tornado, como é, previameuLe, termino (\s minhas toscas observações. l'equpr'ndo qtH' o
pr0jecto volto it~ cOl1lmissõe~ pwa attrndel'
ou não ás eon;;icL'rações que 1i7:; e não o11"ereço emenda porque, com'l (li,,~e, acho o projecto impratica,vrl e inconveniente.
- O SR. CHRhTL\"'\O Ol'TOXI- A cOllclu-fio 10gica é votar contra.
O SR. A1I1F:RICO LOBO -Sim. ti votar contra;
mas a emen la do iIIu~tre senallor pelo Rio
Grande do Norte é uma necessilhtde, est<i,
até contida nas deliberações do congresso dI'
saciedades anonymas, C;lle se J'euniu em
1889.
E' pl'eciso que entre cl'o(loreSl e devedores
possa haver um accvrdo. Não P()s~O concorrer
de fórma alguma para que a qUl*'tão não se
elucide_
Voto contl'a o projecto, tli não [OI' de novu
submettid,) ás commissões. mas rlesrjo q ua a.
mat.'ria seja. meditada. e que se reforme o
q lIC ha de ga.ngl'('ll(Jso na lei, porq ue não
se póde arlmiUil' uma le;ri:.laç'5.o eXl'entrica
de toda a legislação que pl'oduza mn damno
irreparavel e aUlOrise um milhão de estellionatos.
Vem á mcs:l. \) seguinle

i'
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geoo destinados á matriz da freguezi,\. da
Lagôt, na Capit:ll Federal;
2' discussão do projecto do Senado, n . 30,
de 1893, determinando que o governo provIdenciará 110 sentido de ser melhorada a
refo:'mlL do I" tenente da 'll'mada Camillo de
Lelli,8 e Si! va, addicionando-se ao tempo de
serViço que contava quando foi reformado,
os prestados posteriormente n,L guel'l'a do
Pal'<lguay, capihnia do porto e quartel gener,tI da marinha.
Levanta-se a
tatde.

se~,ão

ás 2 1/2 horJs da
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Machado e Julio Frota; e sem causa participada os Srs. Joaquim Pernambuco, Gaspar
Drummond, Rosa Junior, Huy Barbosa,
Laper, Campos Salles, .I oaq lúm Murtiuho,
Pinheiro Guedes, Santos Andrade e Ramiro
Barcellos.
O SR. 2" SECRETARiO (servindo de 1") dá
conta do seguinte
EXPEDiENTE

omcios:
Do 1" secretario da Camara dos Drputados,
datado de 26 do conente, communicando a remessa 1eita pelo 1finisterio dos Neoocios Interiores áquella Camara, de um dos
autographos, sanccionado, concedendo um
6ia SPZSãO em 27 de julho de 1893
anno de licença com ordenado ao ministro do
Supremo Tribunal Fedeml _\.mphilophio Botelho Freire de Carvalho, pata tratar de sua
P" esÍllencia rlo Sr. Prudente de Mor<1es
saude, ondo lhe conviel' .-Arclüve-se .
( vice-jYl'esidente)
-Do mesmo secretltrio e de igual data, de·
SODIARHl - ChalJlo", - L eitura d,", I\ctll - 1':U'E- volvendo para os ilnfl convenientes a emenda
"!I :nE~I'''r<'cel'-O~':2'' "O."'A -C(}lItinlln~ão ,h 3- do Senado ao art. 2" da. proposiçiio que auto,h,c"",," dn pr,)p,,.,,,,,,, n. 9~, de B02-DI$curs')S u% ll
.. ,
P d E
t'
I '
d' d
f;r~. '\111 ,ricu Lo",,; ~rlln'Jel \'ic~'Hjnn. Itlldr,glles I &\. O ~ er xccu IVO a, a 11'11' () cre ltO o
Alvo' . .\ m, roC:\Valclutie OO'llinguS Vicente-P.e- 12:317$l/4 para o pagamemo dilsde"pezas
~idOllte - g",cndns - l{eqllel'Íillento - Observacu.~ dJ feitas por conta da verba So,'con'ús Publicas
,'r , Ameri~" Lo ho -V"t1~il o d" requerilllento, "
d 1891'
t' t'
d
\lii'''''CIün oIa diStu<sã')-":I'ntinuar;ã) da 2' cli,clIssiin ~10. eXel CIClO e.
' (om o , la ,ament~ e
lilL proposição n. 101, rld t 8,13-D1SCU "So d" ~l'. C. ll1dlgentes atacados de molestlas epldemlcas
ott ,ui-Adhmento da lliscussão,
no esLado de Santa Catharina; á qual aquella
Camarallão pude dar o seu assentimeuto. Ao meio·dia. comparecem 34 Srs. senadores, A' commissiio de finanças.
-Do mesmo SI'. secret!\.rio,e de igual data,
a :!aber: Prudente de Mo l'aes , Gil Goulart,
Antonio Baena, Thomaz Cruz, Souza Coelho, communicando que foram enviados ti, sancção
Joaquim al'mento, Nina Ribeiro, Manoel Ba- os I\utographos do decl'eto do Congresso Narata, Cnnha Junior, Gomensoro, Cruz, João cional, que autorisa. o Podet' Executivo a
Cordeiro, .José ~erllardo, Oliveira Galvão, Al- prestar por conta da vel'b~\. -EventU,les- do
meida. Barreto, João Neiva, Firmino da Sil- orçamento da Glespem do Ministel'io rio. FavGira, Coelho e Campos, Manoel Victol'ino, zen !a, .no e.!ercicio ('orrente, um auxliio P2Domingos Vicent.e, Monteiro de Banos, Q ClUUal'lO, nao excedente de 1O:000s, ao InstiBocayuva. Braz Carneiro, Aristides Lobo, Sal- tuto da Ordem tlos Advoga,dos Bl'azileiros,
dalllUt 11ul'inho, Joaquim Felicio, C. Ottoni, para o fim de ser rcalisaua a exposição de
Americo Lobo, Rodrigues Alves, Joaquim de trabalhos juridicos que o mesmo imtituto
SOllza, Paranho , U. do Amaral, Esteves Ju- pretende inaugurar em agosto proximo futuro, -Inteirado.
nior c Luiz Delfino.
O SR. 30 SECH.ETARIO (servindo de 2') 113, e
Abre-se ases ão.
vão a imprimir para entrar na ordem dos
E' lida. posta em discussão, e, não havendo tl\tbalhos, os seguintes
reclamações, da-se por approvada a acta da
sessão antecedente.
PARECERES
Comparecem depois da aberta a sessão os
81'S. Fr,mcisco Machado, Catunda, TheodoN. 138-1893
reto Souto, Amaro Cavalcanti, João Bal'balho, Mcssl<\.s de Gusmão, Vil'gilio Dmnasio,
Genel'oso Ma['ques e Raulino Horn.
A' commissão de mat'inha e guel'i\t do eDeixam de comparecer com causa pal'ti- nado foi presente a pr0posiç"-(C\ u. :27, de 10\)3,
cipadl\ os SI'S. João Pedro, Coelho Rodrigues , da Camara dos Deputados, autol'is;lrldo o PoElyseu Martin, Eduardo Wandenl\.Olk, der Executivo a l'eintt'gl'al' OD p,,40 de fiel
Silva. Canedo, Aquilino do Amaral, Pinheiro de la classe da. armada nacional, com direito
81>:O;AIlO
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ao A-::yiG de Invi\lidJ:; d;t Patria, o ex-liel
o mesmo Sr, secretario lê e ficam sobre a
Tile ) 1011, 1'0 <Ia (1alIj;~. Estur1arulo CeJll vcnien- a lllCca para ser'ellr discutidos na sessJ.o setr:lI1cnte () a~~urupb e dllcumellLOs ,juntos ao guinte, depois de impressos no Dicwio do COltreqlwimenlo. l'e.s'Llta n, .i usti<;a dn aclO da rl/'esso, o~ seguinte:;
reinw:H'a,uo lI, um fl"d;cado s"l'vi,lol' da Pa-

p'io quo ,L imliC:Lrla cornlllis"ão Opilllt
quo " proposição eutre cru debaie e seja app"o '3.I1<t.
Sn,'a. das cO:'1mi<~iíes, 26 de ,julho de IS93,

ti'IU,

PARECERE::;

-JoI7') .Vcic'l,-JO(/({I!iii! ::Ja,,',ilCi'lto,-A 1il1cida
fllll·,'clo.
R",Ir!CN'() das C,ilcildas do SanarIa á llt'ojlo"içlfo
rlfI Callfa,'u rios Deptl/([rlns, n, 1.3, de 18D.'3,
'fIlC (i.ra a rlcsP'::;(I rio JIinisterio Il",~ RelI/-

r']'],'

A cOillmi~".:to de Illnl'inh:1 e guerra rlo Sellado ex; minou l~ni(larl(),i111lCnle a proposiçiio
n, ~2J.(1L 11'0:" üa Cam:Lra U()~ ·r:<.Deplltarlos,
que m:l nt1a, (' mVC'l"tcl' em ol'rlen:ldl\ " tli:trio..i n 11111 ( gl'atitic;1,;[o-quc pPl'cp.he ;>, mrstran<;'" rln AI' eml 11e Guet'['il ~l<t Capital Federal,
de. :tce '1',10 com,a t' bell7t rm vigor.
A' p.'irncil'i1, visb p:ll'l'CO r('~nltal' augmento de rlr 'pe""L 11:1. l")rt'C,"P Jl1rlelltc yerua Ol'çalllflltil!'h, lns [Fto não se tlu.l'~l. pm'quo.nto,
~d ,pt.ul a. p 1n ',irão, Lorua-sc-ha obri,.\'o.torio u se,'viço 1'1,1'<1 rias Ir 1'D.:'l r,'gulalllentares,
c Lamuem no,:; rlolllillgo,. dia' r"t'iadds, qU<tlld) (J ~l't:llrnllln de tl'abalLu (\ exigir; o nã.ú
i'71l\H"t 1 F;Cllar!,) rlU(~ taes scrvü;os sito rernuu'radu. gCllC~' ,;;allH'nt.c cum um quarto, ID(,·
tLflc ~. ,L'; \"Czes , mais de ,1m dia do jornnl,
cml'lrlll (\ nurne,'vüp llOl'Q:'1ll{1 :-cl'iio. Ainda
I,utl';l c''11sirlera~';l(\, e é qnc pil:>to du tra.balhr\
tio pes laL Rl',:lic,\ do a.rsenal de -ta capital.
(lIl' ctua-se fora ti) cslabeleeimento, em fi.n' talez;,s. ho.'pi+,r('~ c jll'llprips Il!lcionaes. havoll( ) em COlJ:'t",llclll:ia tlespr-z<1s CO:11 transporte
e f!()IHPtlUl'la, o que 11i10 aconteceria si o ~el'
vi"o lo '':;~ uniCrl.l.lcnte pl'estauo na,,; (,JIicinlls,
[> !ll U.,lo_t I. parece iL cO!llill;ssiio qur. a
rcferid:l prop')~iç'l(\ entre em debato e seja
CO!1 verti'la cm Lei.
Sala, rlits se~~i'ies , ~G ele julho de lS9:1,

E,dcriol'C" jJai'U U cJ:e,'cicio de 1.8D.J

A rubrica, 2 , Diga-se :

2-Legac;õe:> e con;;uladol', ao cambio de 27
dinheiro,; por IS, inclu~ivn 120:000." para. a
kglt.;ão e consulado na China c 110 Japão
e 4:000S para, pngamento do ministro da
llelgica. 1.17:3:500!;iOOO.
A rubi'ica O. Dig,t-:;c:
(j-Extraordinario no interiol', moeda do
paiz, inclusive 100:000:;; par."\' l'epal'o$ indis·
llerNweis no pi'etlio em que l'ul1cL'Íono. a
~(,cl'et'"I.1'ia de Estado e renovi'.ção dos moveis, 110: OOOsO'JO,
8,,1<L das oommissiic's, 27 de julho de IS03.
-iL",crico Loúo,-JIanuel Barata.
N,

}.1~-l S93

UCducçiiO úa elll.eivla do ,'),?Iwdo li P,'ill/o~iç(fO
ria (),tltlC'.I'ct doç Deput(ldos, n. 2·1, de 1.893,
}1<0 li;!;" as /iil'ç((~ d~ ter,'a l/(U'(~ o excrcicio

tle 18D.J

Ao al't , 5." (n.rlditi vu)-Sup]Jl'ima-s(' ,
Sah das commi~slleH, 27 de julho ele 1893.
-.lmel·ico LOÚO,-llIoHttel Rara/a .

ORDEM DO DIA

-Jo-o lYcl'V ' .-.10(1'jI,il,1 Sfll'i'le,l(o,-.llll/.p.irla
1J ,·I'at,).
~,

11O-1S03

Contimin. em ~." discuss:ío, com as emcnc1a~
appronulas ('rn 2," e as oir,~recida~ nesta, a
pl'opo~i<;;io da Caumr::1. do, Deputarlos, n. 9S,clc
1893, l'eol'ganióanuo o serviço do Correio
cxa- Fecleral .

A commi,:';:ío (1:" .iu:5ti~'a e lef!' ~Ia,çiio,
m'nnnd() a j1l'()po~i ito da C,tmaT';t dos S1'S,
Deputados em ([ul'):-;e a'll01'isa. o Poder Executivo a prol'o~:,.\,' illh' sei, n1l:'7.e~ , 'pm íencimentos. ;). licpnt;a, em CI1.JO go~o .'1' <lcha o Dl',
Henrique .\.utl',l.l1 rla, ~,Iatt.l, (. AllJUqu€l'qup,
as~i;;tente de clinica p~Lh:\tric:t (1;1. Faculdade
Bahia. e rll' parecer que "re('('l'idtt proposição sr.i<t atJ.Jptadtt.
~al:l, las ct1mll1i,;~õ 5 , '27 tle julho de l~9:3,
-Gomc,lso;'O . - J. L , CO'Jl!1O C Cm,ljios.-Niu1

ti,.

Riúeiro.

o Sr. Ju. Illell.·i~o Lobo - Sr. prcsi<lente, tendo :;ido a questão t:io brilhantemente discutida pelos illust"es senadores pelo
Rio Grande do );'ol'te e pela Babia, ,'ou
simplesmente .i llstiticar uma (,111eneb. que já
c,tlli u tal vez [lor l'<tlta de exa me e contio
que o Senado Ü1Çit justiÇ,L duudo-lIre tl'i li ll1ph o
final.
Nl'.

pr>e~itlente, a competencÍ(I, tio CUl'l'eio e
!.anto federal como estadoal; sendo a emenda
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assignada pela representação de Minas Ger3.es
«Sendo aspiraçôlo dos representantes de
no Sena,do, n08'>0 pensamento deve pesar no Millas a cl'ear,:ão de secção do correio em ponanimo dos ilIl1stres eoliega~.
tos determinados, entendeu a cou11111ss[[(l que
Ainda l1a pouco, pela grande lei n. 142 melhol' servia aos interesses desse estado tão
de 5 ele ,julho de 1892, a primeira promul- e:dcnso, rico e pl'osper0, subdividindo o ter gada pelo pl'esidellte desta corporação, V. Ex., ritorio da administraçio em mais de tres
Sr. presidente, daqui do Senado pl'ojectou cil'cnmscl'ipções com a clenolllinaçiio de subum holophoLe sobre uma das cida(~es de Minas aclministraçf\es-clen\llclo ter' cada Un1iL Ill;ÜS
Geraes; o Senado a.ssim illuminou aquelLe de 100 agollcias subordinadas, com suas Rédes
torl'iío. Por consequencia, si aqueilGL cidade nas cidades de Uberab[~ , Ca.mpanha·e Diamane digna de possuir um estabelecimento de tina, subordinadas por sua vez á administrainstrucção secundaria como o Gymnacio Na- ção, a quem fica reservada a. direcção imme-.
cional, devo ser privadn. do Correio 1 E' uma diata de ma i'> de 300 agencias,»
inconEequencia. (Ha u/n apçwte .)
Porque razão e á ultima. hora propõt> G. comA minha posição, como a de meus collegas, missão a. sub-administração postal para Ubeti diflicil, porque representamos a quinta raha a sudoeste e para Diamantina,ao norte, o
parte da população da União.
omitte o sul, <~ \'ampanha 1 Uma de duas:
Si votiLmos algumas medidas que inter- ou n medida é boa e deve-se estender aos
essem ,t Minas, vê o Senado que Minas não tres logares, ou é má e nesse caso 'e rasgue
permanece na inercia, I)Orem co1h1 lJOra com o a proposk1, pOi'que n50 podemos fazer injustiCongresso Nacional: assim, logo que Ge creou ças, nem ter deus peso::;, um falso o outro
uma alfandega em .Juiz de Fúra, o congresso verdadeiro, na balança do bem publil;o.
mineiro votou 500:000$ para ella. (T[o, apa/"tes.)
Nessa balança não !la nenhuma espada de
Não se pode dividir o estado porque a COll - Brenno, com o seu 'VlB 'I) icti~! Quando Napostituição a isto se oppõe ,
leão despcdaçou o mappa 1<1 EUl'Olli1 tinha em
Nós, mineiros. somos brazileiros e não pa- mente coroar seus generaes e distribuir
l'ias ua Republica ; tendo sido todos os e~taclos tllronos.
attendiclos pela Federação, por que razão não o
O Senado. pOl'em, não quel'era, estou certo,
h:t de ser o de Minas ?
dividir o mapp,t de Mina';' contm <1 v'mtarle
O sul elo :\finn.s não púde ser punido por um de seus repl'esonta ates, ])orq ue não t em 111'0acto ele justiçn,; a lei n. 14'2 niLo importaril cousules que enviar para lá, nem podo nos
aqui ll'uma '1Je/,deLta ,nem estamo» n,t COl'~eg". reduzir á SOl'te dos voncidos.
Vou justificar a emenda com o teor do
E quem molho r porlia fJ,llal' cm nome dos
art . l",lettra do projecto da Cama!'a elos Depu- interessos de Minas do que os repl'esemanLes
tados (lê):
do e'tado ~
«CreR!', em ca.ela uma das cidados ele Santos,
Não foram elles que apresentaram a meRio Granle, Campanba e Campos umasecç~o dida?
postal. .. »
Sr . presidente, fa[Jol1-se aqui em exclusão
A commissão de finanças, no paJ'ecer de 1 de commissôes. O estêldo de Mina,; esti\ apeilr novembro !la 1892, prupoz llotal' as cidades nas contemphLdo nestêL casa. em dUêtS; n~1 de
rhl Uberab:1 e Diamantina, do Estado de :'Iinas, obras publicas, e na de redacção e mais uê\du..
com secção igual.
Isto não nos doe porque tt commissão penDaPorque motivo a Camara dos Deputados (l nente é a da tribuna .
a commissão de finanl.:as propuzel'am isto 1
L\l'gUO a exclusão só P"l'c1. concluir que a
EmqlH1llto o Amawnas tem 18 ag-encias de opinião tlo~ representantes de Mina,s (leve
correio, Minas possue cerca de 700; ao passo merecer ,\lp;u rn al1rcço nas questões COllcrl'que ~6 o Rio de Jancit'o e S Pn.ulo tc'em m tis llt'ntes :J, ~eu esta(lo llat,~l: sa,be V.E:CSl·. preUt\ dU:ls centC'nas, só a BahiD" Pernambuco sidente, que e Senado e dirigido pelas come llio Grande elo Sul cont<J,m mais de uma mis3ues, e em que situação nos veriamo..:,
centena!
si excluídos dellas, não tlvessemos o recurso
A commil'!são de finança'l offereceu, porém, da tribuna, e si n;},o contas:;e m ,~s com a inoutro substitutivo em 2 de junho do corrente parcialidade da votaç:l.o '?
anno, e p..'tsso a ler o trecho da exposkão de
Si a idéa, Ja 8ub(!i vis:i.o postal partiu rla
motivo~ referente ao estado de Minas (U;) :
Compa.nha, eHa ha de ~er adoptada' l1ar"
« O Estalb de Minag Geraes , com uma ex- outras cidades r recusada a Comp",lllm, ('~n
tensão territorial de 300 leguas elo norte ao egufI,es conrliçi)e;;: !
snl. de leste fi , este, ~ervü:o pOl' cerca de 700
I-l" a lgull1:t objecr:iio ele oídcm economica?
agenciJ,~ d3 correio e com sUa admini.itroção O or,lcn:.Hlo do chefe dtt sub-administração é
em Ouro Preto, sem e tl'ada,s rio 1'erro q ue de 4:000$, quando ha agen:es vencendo 6:UOO$;
ponham em communicação pl'ompta, os loga- com a crc,tção das sub-adlllinistl':;tções ~e aures mais remotos. não póde ter, como o d gmentu<lo, aliás, a renda, e a fi::!ca.lisação.
S. Paulo. a mesma 01'gan1sação postal.
Devido a simplei:llapso de memoria, riscou-
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se a suh-Jivisão postal para o sul de ~línas,
e !la de o Senado perfilhar cs~e esqul'cilllento
ou quCr('l' que () seu voto se.ia averbado como
um arrependimento da lei de 5 de julho, lei
que não é revoludonal'ia, mas leg:ü e pacifica ~
VV. Exs. decidam como entenderem; mas,
como se consumma.!' e:lta cont.raüiçã.o supt'em,t, dadas as me. ma:; condições: Cl'€arem-se
algumas sub-administrações, e niio se crear
uma'dellttf; ?
Sr. pr( sidente, V. Ex. sabe que o movimento df'mocratico em Minas começou no sul;
foi alll quo se deswyol\'eu o pal'tidJ republicano ao tempn do imperia ; foi aIli que, a
exemplo deS. Paulo, se celebraram cOllgl'essos, cnja circumscl'ipção ::;e limitaxa ao Rio
Grande.
Cito o facto, para demonstrar ainda a necess'dade da Cl'cação da sub-administração do
correio d,1 Campanba, para mostraI' que a
med ida éju 't,\ e consulta os inte,'csses, os
co~t1l1lle' e até as tradições cornmerciaes, pOI'que o sul de Minas mantem commel'cio muito
maior com S. Paulo e Rio de Janeiro rio qtH'
C.1m o centro do E4aclo.
Agol'l, Sr. pl'e,idente, V. Ex:. p~rmittil'-me
ha quo justifique outl'U emenda, que oft'crc,;o
ao p[;~no apresentado peh illllstre l'epl'üSentante peLl Rio Grande do Norte e que vem a
ser uma consequencia de outras dispu ições
da republiea.
O correio, SI'_ prei>idente, é uma I'epal'ti<;ão
intere",.:ante, na. qmll se e;;tamlla o ti mure lia
confiança publica: um, ca.rta, qlle leva ,implcs soLreseripto . si por qua.lquer lIloti vo niio
chega ao seu destino, póde ser c::msu de infortunios.
O correio, port:wto, é uma repal't;~:iio que
nus merece todo o cuidado; de minha pftrte
11ão Lenho queixas t.lelIa; nenhuma cartêl. minlw, apezar da caligraphia, deixou de chegar
ao scu dcstino.
O SR. DOMINGOS \TICEi\'Tl' - Outro tanto não
digo eu.
O SR. JOAI{J~ CATUi'(DA - Nem eu.
O ,'R_ Al\IERICO LOBO - :Não me lembro que
remeítesse carta que não chegasse ao seu des
tino.
O SR. DOMINGOS VICENTE-Pois é muito
feliz.
O SR. AMERlCO LOBo-Será felicidade ...
O SR. DOMINGOS VICENTE-Talvez seja a
except;3.o da regra, .
O SR. A~IElnco LOBO-E', portanto, uma.
repartição uelicada, quasi ideal, visto que representa a communicação do pens:;l.mento.
Ora., como as repartições congeneres da
Republica, da marinha e da instl'uc\;ão, etc.,
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O correio tcm seus operarios: carimbadores, que fazem um 8Ci.'\iço quasi que technico; COllec1Ol'eS, a q nem e~tá confi"da
a esta especie de seni,o; os serventes,
emtim guarda" ,pl'oletnrios, aos quaes, COl1tbrme o projeclo, tocam simples di:.trias.
Ora., pl'Hponllo ao Senado que o govcrno
fi(jue autoriSlldo t. converter a dia.ria em
ordenado, semlu um terço Ji/'U labore .
Como disse, esta itléa ti con~cquencia. de
reibnnas muito ll1ol1el'Jlas, de Ib90, e além
disto, é uma. lllcüitla clcl1locraticá. e si houve se rxcepl;'1io, ella se justifica.ria p ·la naturesa
c\cepcionalmrntc incer-essante do serviço e
lll. I'uncções desses empregados_
Termino enviando á mesa minha emenda
e vou fOi'mular ao que enunciei, cuja ::!orte
confio ao espírito de justi~'a do Senado e mais
ao sentimento democl'atico, que é a base
na qual repousam todos 05 elementos da, RepolJlica.
Sem o povo, S0m lhe pl'cstar ltpoio , sem
lhe dar apreço, a Republica não se popularisa.
EUa será popular ou deixará de existir.
11as, si nós qucrernrs <le uma vez. para
sempre firmar lJ regirnen republicano, preci~amos lJão dar co~tas ao povo, lUas no' collocal' diante elIe, d:lUdo-lIl~ a Il.ão, sondando
suas nece~sidaues, p\'opol'l~ionando-lhe todo o
conforto e,em urnt pa.lavra, distribuindo-lhe
justiça.
Veem á mesa. as seguintes
Emendas

Ao art. 1.0 clausula 7" do substitutivo:
Accl'escente-se-outra na cidade da Campanha.
Sala das sessões, 27 de julho de 1893..1l1te~·:co Lobo. - .lO(t'I?Úi/~ fi'elicio.- C. B.
Ottoni_
Ao art. 1. o accr'esccllte-se:
lOa, considerar vencimentos as diarias dos
continuos, collectores, ca1'irnbadorcs e serventes, sendo um terço pi'O labore .
SitIa das sessões, 27 de julho de 1893.,liile'r:co Lobo.
Ao substitutivo do Sr. Amaro Cavalcanti:
A tabella 1
§ 3° substitua· se pelo seguinte:
Almoxarifado
1 Almoxarite .... : ... ... .. _.' .
6:000$000
Tabella 2
Supprima-,e o segundo alinéa que diz:
1 ajudante de administrador.
Sala das sessões, 27 de julh0 de 1893.Gil Goulal't .
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o §r. l\lanocl Vjct.ol"ino- Sr. ; proveitoso e que abrange um numero muito
presidente, venho complet.ar a justificaçüo do I maior ,le l'mpregados. De sorte que ha uma,
sub:titutivo que apl'esentci, c f<tzer uma pe- minori<\clcscontente. porque s 'lhe não elevou
quena rectificação ao trabalho impresso.
tndo quanto esp?ra\·.. , e uma, JIl:1ioria satisPela leitura úas tabellas por mim oifereci- jê1ita. pJl'qllC a l'ülbrma lhe eleva muito mais
das, vê·se que procurei concilia!', por um ter- do que e~per:wa..
mo médio qne me pareceu justo, a proposta
Cr,~io que o pensamento do Senado. de
remetti,la pela Camara dos S1's. Deputarlos collocar esta classe em melhol'(lS condi~,ões de
com o substitutivo que o llonf'ado senador oecorrer á sua, snbsi tencia. lica mais satis·
pelo Rio Grande do Norte subrnetieu á apre- üüto com a emenda, substitutiva do que com
ciação da caS:I.
o priljecto primitivo. O numero de empreEsforcei-me, sobre tudo, por eleva[' os ven- gados passou a ser muiti simo mltiol' do que
cimentos daquellcs cmpl'egallos que em maior () numero fixado no projecto. IIa trezentos
numero ganha,vam mui to menos do qno eca praticantes. isto é. a reforma eleva a trez nto
razoavel e jU$to, attendeullo ás cÍl'cnmstan- o numero até então existente,que era de 225.
cias excepcionaes que atraves;;amos e á crise Fomm m:ü, 75 empregadoR que o meu subde meios de vida. com fjUC se lucta., princi- stitutivu lixou.
palmellte na Cl,pital Federal e em algulls
Deve () Senado lemhl'al'-Se ele que o f;ubstiestados mais importa.ntes.
tutivo Amaro não lixou o numer, ). Ile maNeste sentido tratei de equiparar :I. ueira qu e não se po(leri:1 jámais saber ao
classe dos emprega.dos inferiores. que era certo a de"peza á fazer.
deferenciada na tabella do nobr!' se'la<lor
E' verrlade que a propostl1 do ministro da
o Sr. Amaro Cavalcanti. e que ontre- fazenda já consignou a verba. que eu mais
tanto, tinha sido confundidlL 1Jela. tabella 0 11 menos calculei e n,pre~entei ao Senadoda. Camara.
seis mil e tantos contos.
0$ pratiClintes, por exemplo do I" e 2a cla.sXa pt'oposta elo ministro da fazenda ja vem
ses que IOram convertidos pela tabella. do Sr. consign,tda. a dita vorba., e que cOl'l'espollde
senador Amaro Cavalcanti, em amanuenses aos calculos que eu havia iElito e que foram
e pra.ticantes, eu fundi em uma só elas e.
impugnados pelo Sr. senador pelo Rio Grande
EUes venciam. como vencem ainda, dous do Norte.
contos de réis. o,; pl'atlC<Lntes de I' clagse e
O numero dI' pcaticltllte;; elevou- se a 300 e
um conto e quinhentos os de segunda, no Bis- o numero de carteiro. a 370. O nume:'o actual
tricto Federal.
era, de 179 e mais 77, 2::;6, pois.
O suhstitul.ivo do honrado senador pelo Rio
Em relação aos empregados de 2' ordem
Grande do 'orte creou a. classe dOR ama· e omciaes, tenho UIl1,1 p ~quena rectificação
nuen~es com dous contos e seiscentos e a que me parece justo fazer.
classe dos pL'aticantes com dous contos de
Os 30s officiaes foram realmente muito
réis.
mal contemplados, ma::; mnito ml\l contem·
Procurei a média entre esses dous Y('Dci· pla.dos ji~ o eram nas duas tabellas e guurmentos, e lixei de tal arte os de um e ele dando a pl'oporcão, procurei estabelecer o
outro.
meio termo. de sorte que o accrescimo que
E' possivel que essa emencla tenha creado elle;:; virão a ter, com o meu substitutivo. é
de l:onLentes ; mas o numero tios atisl'ei.tos :\pena~ d" 'Zoa. 'ouo.
ha de ser maior tl que o daquelles. 0:1 que
Pi'oponho, pois. uma sub-elfiencla á ta.belaspiram ao IlIgar de ama.nuen~e são em nu- la. conservando o ordenado do ubstitutivo
mero maior, ma.s o numero dos que passa- Amaro.
rão a ammH1anse é menor ou inferior ao
Quanto ao::; outros \rl'ncimentos, e,tão equillumero de pI'i1ticantes, que serão mantido~ tativamente allgmentados; alguns ha até que
nos seus lagares, passando a ter C-lm vez de mantive por amol' da transacçiío, pal'a Ob1>el'
um conto e quinhentos, dous clmtns o rluzen- a p,ts.'ag-em desta "elt)l'ma. indispensaveis
tos, de sorte que o beneficio loi foito ,tO maior mesmo p lra resgual'flar as garantias, que o
numero, isto é, á classe dos praticallte~. por meu trabalho tem em vis tiL
que os umanuenscs vencem dous contos e
A snpp,'essãn do cargo rle the~ol1reiro, COI1seiscentos.
servando apenas o almoxarile com as attriPela. tabella actual ba 75 praticantes de 1". buições qtH' esse C.lr.;o exigl'. jiL foi bem deOs de I" pa sarão a ser amanuenseR e terão mOl1strada pelo honrado semldor pela Espirito
em vez de dous contas, dous contos c seis- Santo, quando justificou uma emenda sobre o
centos, e o~ praticantes de 2", que são assumpto.
em maior numero, em vez de um contn
Cren.l' um logar de thesoureil'o para a Die quinhentos. terão dous contos e d'l- l'('ct01'ia G~l'al, e thesoul'cÍl'o com o vencimento
zento. e p r tanto mais um acerescimo. anllt:1do que se lhe adjudicava, não me paum auxilio muito mais efficaz, muito mais .rece razoavel. Conservei o almoxarife, que já
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existe, augmelltanrlo-lhe o vencimento, porql1 e oalmoxarile de,;empcnll;uá pcr1eitamcnte
o encargo que:1 Directol'ia Gera.l tem em relação (. distribuição ou vendage m de ~ellos,
pOl' gTOS~0 ou por ,nacado, para os diversos
correio:; do Esta,do.
O Su. ARISTIDES LORO- Quanto V. Ex. de:;tina plll'a este 1Unccionario?
O SR. MA!\'O!,r, VrCTORII.\O - Elle vencia
qU<1tro contos e tantos. p:ls:,a a ver.CC1' 6 conto~;
tem o augmento de 25°/"
O Sito ARISTIDES LOBO - Niio il.a quem o
queimo
O S [to MANOEL VrCTORINO -",,"o Cor-reio Federal, creio cu que o augmento desse vencimento precisa ser maior. pi)l'(]Ue. realmente,
passa, pelas mãos do thesour'eiro uma grande
vendagem de senos, uma granue somma ; ao
pas o que o outro é simplesmente um depositario de sellos para distribuição em grosso,
não está ol!rigado á vendagem d ial'ia, a esta
veudagem é que dá logar a equivocos e pre,juizos provaveis em trocos.
O thesoureil'o do Correio do Districto Federal fim vencendo 7:2/)OS ; elle vencia c3ta
me!'HUr\. qaa ntia. Realmente não se lhe augmentou cousa nenhuma, em relaç'ão ao theHOlll'eiro do Districto Feueral; llm:; o sub:-titutivo rio Sr. Amaro tamb 'm em pouco lhe
augmentava o vencimento; elevava-o a 8:2008.
No ClllLanto eleva,va a 8:400S o thesoureil'o
da Direc:tol'ia, GeraL q ne não ; tem o l.1'aba.1ho
f]11P. tem
thesoureiro do Correio do Distrieto
Federal.
El:ital:i moditicaçfíes feitas trazem uma eeo1l0mÜL de cel'ca de 350 a 400:000$000.
Em relação aos coneios do,; eSl.itrlos, n. fi(idia obtida satisiaz muito mell10r as necessidades locaes do que aq uell3. di verl:iidade de
typos crcados pelas du' s tabdla~ .
Realmente cla ,sitiea\'a-se corno correios de
prirneii'a, s<gundn, terceira e quarta, Cb\3~eS,
correios cuj,t composição val'iava muito quanto ao llUmel'O de empregado2 .
A totalidade rios emprego,; creadm; teve o
accre:<cimo, calculado l1HLÍS ou menos pelo
Sr. Amaro, de quati'ocentos e tantos empregados.
Vou ler a di1Ierença. (U .)
A relorma d@vefixar o numero de empregado;; que eu fixei nas minhas tabellas.
O honrado senador pelo Rio Grande do
Norte declal'ou que a I'elunna não eXIgia
mab> de 400 elllpregauos, ao todo. Pois bf>m,
com (lS minhas tabella.' o nUIllGro é superior;
é de 445.
Entr"tantn, obtem- sc um') economia rle
350 il 400 t:ontos, economia que não é P()TJ,
de::!pl'CZUl' . m el ho~'ando - se ,tliá~ a sitU,lçiío do~
empregados Ílúeriores.
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Não augmentl>! o vencimento dos praticantes dos cOl'l'eios de I a classe, que a tabelh da
Camara tambem nu.n augment'lu : die:; silo,
na B<1hia )lor exemplo, em numero de ~eis
ven'cendo l : 8008, e OS de 2 vr ncem 1:400$000.
Cou iliando a;s CO\lFi;\S, elevei os (le 2" , que
süo 1'111 numero de 20 , ;1 1:800:j;OOO.
Melhorei a situação dcstes empregados
equip;~ranrjo-os
em vencimentos aos prl meü'os, vencimentos, qu"" nos pslado; chegam
mais ou menos par:1 a subsistencia mediana
de uma pequena familia.
Esta alteraçlto trl;uxe a reducção que apontei e que roi calculada, correio por correio, o
que 80 r,oderá verificar em eclação ao estudo
de c.'lda llm dellE:s.
No Districto Federal, por exemplo, a df:sp za é de. . . (Lê.)
Em relação a Dircctoria Geral dos Correios
não havia uma l'opartição dist;incta, constituindo uma, administração a parte; são
10g:1res novos q u!) se cream e para os quaes
não ha injustiça em fixar vencimentos, que
não s,jam muito exaggerados, porque, desde
que são logares novos, é muito natural que
os nomeado$ conformem-se com e...~as creações ou então mautenham-se nos logares em
que estiverelll, si so1Irerem prejuizo com a
muda,nça; ma~ querCl' flxigil' para ta,es logares grandes vencimento,; não mo pa.rece
justo.
Em relação a administração de S. Paulo,
h[\, uma, circumsta,ncia. quo devo ponderar ao
Senado.
Mantendo-se as tabBllas actuaes e ltS :1utorjsações de que uispõe o governo, é pre(el'ivcl nií.o a lterar nadi1 do que existe, porque
S. Paulo, como Minas.eQmo o Amazonas, teem
accrcscilllo, poreentagem que o ministro lhes
concedeu por uma disposição de dü vidos:1 113galidade,que faculta esti~ conce::;são.
Ora., os empregados de S. Piwlo teem mais
50 °I" sobre seus vencimentos; qualquer das
taLellas, quer d:1 C:tmal'a dos Deputados, quer
do Sr . Amal'O, qucr do nWII substitutivo, não
ll1es dá estes 50,!" .
Mas, pcrglllltu.-se: deve-se manter nas
mios do Podcr Executivo esta attribuição de
augrnent:.tl' a seu arbitrio os vencimentos deste correio, daquelle, negando a outros que
tambem pedem, como aconteceu com solicitações semelhantes que foram feitas })01'
alguns elos estados do Norte, por exemplo
Pernambuco e Pará? E:;ta ülcltlu~de me
p:1I'ece pJdgoslt o de consequencias funestas .
Ha poucos dia"! li alguma cousa em rol ação
[\, um3. C011C ::;são de <wgmento de 30 "I", feita
aos empregado:! da E~trada ue Ferro (lo Sul
rle Pernambuco.
Ora, si o ministro tiC1ll' autorisado a fazer
ao seu talante, a 'sua vontade, estes augmen-
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tos, por que estamos nós a fixar ta,bellas e a
Esta despeza, por ora, CIJm o auómento dE
fazer calculos ?
50 % , Ó uma despeza elande,;tina ..
Esta di-:posição Ó muito natura,l que deStI'O Fla HpnnwuEs ALVEs-Ainda nã.) e ;111 )
parep: desufl que fixamos os vencimentos, de posse dOi-1 50°/,,; ,já Ita a aut·)riSaç,lO, 111 :;
queremo, tir.lr das mão' do ministro o UJ'bi- e11e,; ainch. nãu recebi ramo
trio do fixar á sua vontade o numero Ile
() Sa. MANOEL VICTORI.·O. . pOl'l'[ll q qUf'
empregados, de fixar á sua vont.ade o~ respectivo vencimentos, porque são attl'ibuições figura, como despeza actual C ;)')8 : OOO~OOO.
quo a Constituição deu exclusivamente ;lO
São :l01.000,· mtüs O llrQjecto da, Ca,mara ó
Poder Lpgi~liltivo ....
de 498: OOOf;; o projecto d,) Sonado,d,) Sr. Ama·
O SR.. Q. BOCAYUVA - Apoiado, e que não 1'0 Cavalca,nti, Ó de 552:000:'>; <1 Camn;ra a
mi:\is 139:000:'>; o Sena.tIo;1 mais 2'2:3:000;:;000.
llouem ser delegadas .
Em Mina!'! Gm'aes a despeza actual ê de
O SR.. MA1'íOEL YICTORI)lO .. . o que não po- 137:000~;. O -prqjedo da cOlllmh:são é
dem ser delegadas. )Iant"l' semelhante dis- 17·1:000$ ; o Pl'Djc,·to do SI'. Amaro :371: 000$ ;
po~iç;}o ignifica tanto quanto crcar uma prao meu substitutivo -2 :1 000. '000.
tica aIJusiVlt e ab,::olutamente incomportavol.
Na auministl'<1ção do Rio Grande a dE':lpeza,
Mas os empregados do cOl'rüo de S. Paulo actllal é de 144:500;";; a do prqj ecto d:t Cajá estão do po.se do direito creado por esoa marn.
tIe 173:000:; , ,lo proje,!Lo tio Sr.
disposição. o que realmente o~ coll ,ca,:cm urna Amaro crle 225:000::;:<1 Cam l.l'lL a m,tÍ :20:ÚOO:;;
posição excepecional e difficil le cont.entar o o Semdo <1 malS Hl :OOO,~OOO.
com qualqner da tabellas apresentadas, porAssim por deante, em relaç[o a totl o o,;
que o ministrojú.lhes concedeu 50 "/ .. , 2:) "/" eorreiog, fiZ um estudo com pltl'a.do mostrando
aos de :.\linas e 25 ou 30 % aos do Amazonas. o accrescimo lh. despeza th ta,bella, do Senauo,
O SlL RODRIGUES ALVES-OS de S. Paulo o accl'escimo dt. ta,bella d;1 Camar,1 e o aCCl'e .
peoram de condição: vão receber menos .
I cimo da tabdla do meu ubstitntl vo.
O SR. MA:\"OEL VICTOluNo- De sorte que em
Corn~a.I'aela:<; rstas t~b, ll:1~,. ve- c flue as
rela~ão á a~ as empregados é preciso tomar e~onolmas fel~s pelo sulJ~LltUtlVO Slto de
diversa resolução. O augmento que fiz mt 3:J0 ~ 400: O~O;-,OOO.
.,
minha tabella foi de accordo com as outras
Nao ~el Sl o;;tt1 eCOIlomm. e para se despre·
apl'esentadn.s . Ou.e consigna rm relaçã.o a sar ._
.
S. Paulo alguma disposição excepcinnul ; ou
Nao combato,. nem tenho o firme p 'OpOdIto
então clles hão de ser reduzidos nos venci- de manter al'[Ul, contm I'[UltlqUE'I' 'mgmento
mentos que já teem.
de vencimrnto, outco inLCnto bihão o de tlefenrlcr os intel'C~:le . dm; ('011'68 pulJUcu, .
,
O SR. Q. BOCAYUVA. - E o resultarlo do
Hei do ereal'Colltr;.tes~" corrent filei!. com.
abuso.
modtt, ~ymP'ltllIcn , cheia cle :tttractivos, de
O Srt. MANOEL VICTOnINO-E' o re.mltado augmenw,r vCllcimrntos . 11m' corrente opdo abuso .
posta, uma em'la l'e~isLenda. que salvaria
~Ias eu procurei com essa cltt,;sificação igua- minh,t r esponsa.bilidade, deL\:,.ndo ao Sonado
lar o mais que fos::;e p ossivel os dive:;,'sos a sua plena lilJcl'tlade de decI'etar as de:pezas
correios. Presume-se que o milJistl'o não como entender.
completará, os quadro,; inão á proporção do
Acho, como já <lis:,e. q llt'l p2nsa:no~ mal,
desenvolvimento dos JUesmos conC'io,; é mui- Quanclo augment<1mos indefenillamente taes
to natur:ll e~pel'ar desse espirito que eleve despezas. Daqui a dias terell1o~ occhião de
pl'e~idir á alta, administração do paiz, o desejo dillcutir, utr08 aClll'escill1os; e eu t uh) vlsto
de não atulhar as repartições de empregntlns que o argumento, de que aqui se prcvalecem
imiteis .
em ger,tl é justliicar um accl'esci rno ),lUl' ouMas, Qualquer que seja o correio, destle tl'O jli. vot~l.llo.
que pertdnça a e;;t.l. ou áq llelta. class2, não 1m
O hOJll'ado sena,dor pelo Rio Gl'un(]e do
J',lziio para se distribuir desigualmente o nu- Norte procurou defender o~ correio~, appelmero de empregados.
lando pe1l'U os telegraphos; am:1nhii irão
As mouiticaç\Ões feitas trazem esta diffe- operarios deste ou Ilaquelle arsen:tl.· lltl,qui
rençlt. Poderia fazer o calculo compart1tivo ou lali , valer-se da circumstancia de <tugem relação a todas as outras adlllinis traçiics. mentarmos para os correios e t lpgraPo!' exemplo: em relaçií.o ao S. Paulo, a lle~- phos; (lepois vil'ú, OUll\l elas e pre\" .lc>cenJl 'za pelo meu substi f,uti vo é de 539. 400S; do-se 110 lTle~l!1O lll'g'um(Jll tn c l 'lU p~t ...ão de
pel,) projcc:o da. Camara, 498:030::;; pelo pro- ;'rincipios. ti um ci,"ulo vicioso, li" nOt!
jecto d) Senado, 58~: 150s000 .
obl'igi1 a ,lll !m nta" tOll). \ ~ '1 • é 'llt'Devo dizer' que a de~lleza actnal de S. Paul) lhol' que, q\h\W 1() <;.i, Y,el ~ m .... ' .ir' ,1lIom nó de 3;;8:49::>:,>, pelo rdaforio. De >;orte que o to", n:(o Sll di~Cl~ a. ma.i", ti ,- til' que lht o
l)recedente a.Ledo, desde que o a.gnmento
calculo feito a eleva a. 539 :400~OOO.
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em que se fundam é o dos augmentos já con-1 viria pesar sobre o cofl'es pu blicos e espera.cedidos. Votem-se todos o. augmentos, ma.s va que,melhor orientado, o S nado escolhesse
a minha duvida é que tenhamos, nos nossos um meio termo, attendrudo ás exigencif\s
recurllos 01'<;<l,mentario$, meios para attender do s9rvi ~0 e acautelando os interessei do
Thesom'o.
a taes lwgmolltos cle de peza.
Xestc proposito apresentei a b,bella, e peço I Parece que o Senado tende 8. &w rov8.r
uma pequena l'ectificação em relação ao~ uma das tabellas ; e em taes condiç~,es não
3n• o1'ticiaes, porque doeu-me realmente na devo acrifical' o meu dever ne represf'atante
consciencia que fo:s~em eIles privados de um do estado de S. Paulo, deixando de denuneiar
insignificante augmento que se lhes havia á esta casa af.> suslJeitas que os funcciona.rios
do correio daquellc estado alimentam sobre
dado.
A rectificação é mantendo o 3:600~ da tabeUa esta reforma, pretendendo que em nada lhes
do Sr. AmaT'o, porque (1 augm('nto de venci- aproveita e ao contrario que virá peiorar sua.
mentos que se lhfs [leu era de 600S, e como ('u I osição_
propuz era só de 200.... 16 mil e Umto por mez.
O correio de ~_ Paulo esta intrigado, perFeita esta rcctificação, a casa. adoptará a ta- mícta, o Senaào que assim me pronunrie, com
a circumstancia de se tiaI-em aos empregados
beIla que entender.
)'1as, o que nã0 precii'amos deixar é a auto- do correio desta capital, vencimentos maiores
risação illimitada. a queacima a,lludi. De sorte que os con_ignados no projecto. 'ão sara,
que, ou nlgumdos Srs_ senadores apreseutará porventura. procerlente a queixa 'I
ou eu mesmo apresentarçi uma di,posição,
Penso que o correio do Uistricto Federal, a
prohibindo ao Podcr Executivo tal faculdade, que est<i. annexo o do estado do Rio ele Jade que se uCili .ou até asora., ele augmentar nei1'o, üeve ter certa melhoria de vencimel1os vencimentos de seus emprogados, cnncc- tos; todavia ao queixa tem alguma r B,z[o de
dendo 25 e 30 n/n a uns e mandando que ser, para que se exija do Poder Legislativo
outl'OS requeiram ao Congl'esso; i,to é, pal'a vencimentos m"lhol'es que os con;:ignado~ na
uns sejuJgvu com a autol'iriarlede augml'ntar tabella.
Sr. presidente, nãe ha flmdada razão para
e p;tra outt'os mandou que app~lla,;s'm para
o Congresso. Ta 1 diversidade no modo de se escabelecer differen~'30 tã{) gl'ancle entre os
decidir questões dessa ordem 6 que mIo pa- vencimentos do empregados do Correio do
Distl'icto Feuel'al e o de S. Paulu sem se prorece justo.
As informações que dou são colhidas dos varem duas condições:
Que as exigencias da vida 8ão mais fortes
documentos officiaes que me chegaram as
mãos; outras não dou, porque não posso aqui do que em S. Paulo e que a renda
entenue-me com a arlministração nem com os do correio aqui é ma,ior do que lá. Neempregado. dos estados. E' do estudo que nhuma destas duas conl1i(~(les é verdadeira;
fiz da matcria que pude colher estes dados. quem conhece a vida desta capital e de
O Senado votar~-l como entender , ficando, S. Pa.ulo, póde assegUl'ar que elllt é mais
porém, consignado que procurei reduzir o cara 50 n/u nesse estado; e pelo lado da renda
mais que me foi pos~ivel as despezas que a do correio, vê-se do relatorio do mini tro rereforma projectada vem acarretar.
spectivo que o correio de S. Paulo te'l'e no
exercicio pas ado menos 16:000 do que o
Vem á mesa a seguinte
ria Capital Federal e o ministro assevera que
não erá p;lra extranbar que neste exerci cio
E,Hel1da
a renela seja superior a do correio da capital.
Para que o Senado não pense que pbanFicam elevados a 3:600$ os vencimentos dos ta.sio, vou dar a rend L do correio nos ultimos
n
3 • offlciaes da Directoria Geral e do Correio exercicios. (Lê _)
do Districto F~deral.
Ora, si nem a condições da vida, nem as
S. R.- Jlanoel Victor:no,
da rellda acollselham melhoria de venciE' lida, apoiada e posta conjunctamente em ment.os para os empregados da Capital Federal, não ha razão para, que os de S. Paulo
discussão.
não reclamem vencimentos Illelhore~ .
o Sr. Rodrigues Alves- Agora, uma observação: di' conformidade
Quando se tratou do projecto em 2" discussão, com o art, 133 do regulamento o ministerio
tive de dar o meu voto contra as tabella.s da il1llustria autorisou um augmento de 5') "/Q
aprcsellu'da.s pelo meu lwnrado amigo e com- sobre os vencimentos que tinham os emprepanheiro da commissão de "nanças, assi'l1 gados do correio de S. Paulo. O ministro não
como contra a que foi remettíàa pela Camara podia usar de sa autorisação, sem exame
sério para attender as grandes difflculdades
dos Doputados.
Deliberei M im por um principio de eco- da vida em S. Paulo; entretanto, a tabella do
nomia: parecia-me exagerada a despeza que Sr. Amaro Cavalcanti e a do SI', Manoel Vi·
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(\ SR. RODRIG1,'ES ALVES - Prop1nho, pois.

S. Paulo vencimentos megores do que aquelles uma emenda neste sf'ntido. Não ha o menor

quejá eUes teem com aquelle augmento.
A ndministrai,:ão reclama. porque. a posição da.quelle cOl'reio vae ficar peior do que é
actualmente.
O Sena lo vê que hQ, procedencia na queixa
daquelles Cunccion:trios, pois. si elles teem
hoje os seus vencimentos addicionado'l com
50 %, como vão receber menos por uma 1'6forma que o Senado procura fazer ~
Na ta.bella apresentada pelo Sr. Amaro Cavalcanti ha um aug-mr.nto de 50 Y. para os
vencimento" no director, do contador, do thesoureiro e dos chefes de secção; para os
outros empregados. ora ha um au!!mento de
35 °/0 ora menor; veja o Senado esta in.iu~tiça;
com a circu mSlancia ear'acteri tica de que o
servente, o mais humilde dos empregados. c
que hoje percebe 3$750, passa a r eceber '>~500.
O SIl.. MANOEL VICTORL~O da um apar'te.
o SR. ROD IUGUES ALVRS- O sub"tttutivo dn
honrado senn.dor eleva a3$, mas, ainda assim
ba grande di1Iel'ença.
Nesta conjunctura" parece-me que qualquer reforma que o Senado tenha de fazer,
não póLle deixar de ter em vista que os vencimentos dos empregados do correio de São
Paulo não devem ser menores do que o.' que
ja elIes tinham adclicionanos aos ;)0 nTv que
lhes deu o ministro. Neste sentido apresentarei uma emenda.
Estão clas~ificada;; como de 2. n classe as
agenr:ias de Santo e de Campinas. q ne
aliás a"rasen~1.m uma renda considera.vel.
Os projectoR nctuaes não se referem absolutamente nem a agencia de Santos, nem ti. de
Campinas.
O;; nobres senadores me permlttirão oifel'ecer os esclarecimentos que vou dar ao Senado.
Em 1891 o correio de Santos rendeu
94:0008, oifra redonda; o de Campinas rendeu
39:000 000.

Notem agora o~ nobres senadores os dados
que me são ministrados pela administração
dos correios de S. Paulô {U).
Não proponho, Sr. presIdente, como fez o
projecto, para a admini. tração dos correios
de ~Iinas, a creação de sub-admini. trações .
Reconheço que o estado de Minas acha-se em
condições muito especiaes a tal respeito.
Mas parece-me, pelo menos. que se deveria
crear em Santos e em Campinas uma delegacia ou uma secção J)osta1, que funccionassem com pe:,soal de,;j;a,ca.do da administração
central daquelle estado e com os mesmos vencimentos.
O SR. AMARO CAVALOANTI - E' melhor que
fiquem como sub-administrações, para haver
uniformidade.
SENADO

H -v.

111

augmento di) despeza: attende·~e a grand~
(,ollvmicncia da medida sendo que o pessoal,
maior ou menor, s(,1'á dcstaeado da. administraçã.o central.
Ha ainda o art. :1. n , pal'a o qual chamo a
atten\,'ão do Senado e muito especialmente a
do meu honrado collega. semdor pelo Rio
Grande do ,'orte, pOl'qU9 faltam-me certos esclarecimsntos para poder ministrar ao Senado a respeito do assumpto.
Como o Sena·lo tem observado, nem nas ta.ballas organisadas pelo nobre senador pelo
Rio Gran' 'e no Norb, nem na do honrado senador pela Bahü\. se faUa na class e ctos agentos do CDl'l'eio.
Como V. Ex. sabe 11a quatro classes dess~s
funccionarios, e a lei exige uns certos reqUlsitas para o preenchi mento de caua uma.
pal'tl os agentC's da 4' class!' passarem a 3", os
da 3" a 2·, etc.
[.'ui inclinado i1 apresenta.r um al'tigo additivo a este re"peito, pehl.s circumstancias
pl'ecarias. em que se acha a maior parte dos
agente" da 4 classe, sobretudo no meu estado.
A ádministl'ação dos correio;: de S. Paulo
luta com grandes difficuldades para. encor~
trat' quem queira ser agente naqueUe terrltorio .
Nós sabemos que em geral 09 I'mpregados
federaes estão soffrendo grande- pl'ivu.ções no
est'\do de S. Paulo, que em comparn.ção ao!!
empregados estadoa.e~. não teem uma remuneração equivillente ás nece::lsí(lade>l da vld~.
I IS primeil'os cscriptur.. l'los da thesourarla
de fazenda. por exemplo, ganh3-m tanto como
um continuo da tllesouraria rIo estacto, o que
quer dizer que S. P,lUlo, conhecendo as n('cessidades d, yida em seu tel'ritorio. m:l.l'COU aos
funccionarios o ol'de1l'ldo noccssario para que
elles mantenham drcente subsistencia e
a :.1.utonomia e independencia de que carecem.
Por outro lado, os empregados federaes,
da alfanuega, dos corre!os, etc .. tem ornenndos minguad05, de mo lo que vivem ditlicilmente.
Apre,ento, poi~, uma emenda, no sentido
de fazer dppender o accesso para uma nova
cln.sse de agencias, da renda das respectivas
estações; de sorte que os agentes sel'ão
elevados de classe desde que as agencias
tenham a renda de 12:000$ para a primeira
6: OOOq 11ara a segunda. e 2:000$ para a ter·
ceira c prescindo das demai-; c ,ndições, porijue o meu intel'e 'e e melhorar aorta desses i'unecionarios.
E para mostrar ao Senado a i::enção do espirito com que faUo e tomo parte nesta discussiio, direi que não tive base para sa.ber si
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o artigo que proponho vem trazer grande ou
não elev:lção de deRpeza. Nilo encontrei no relatorio da8 administl'I'ções rIos cOl'reios o numero das agencias de 4 cbs!:ie, de 3' e de 2',
a,·tualmente em funcções. Não posso calcul<w,
pois, q uaes Si-lO • s agentes que teem do pa~&'1.r
de 4" para, 3' classe, dc.
'Mas comprehende o Senado q ne nõ'o se pÓlIe
saber como um individuo com, digamos, 20.'-'
ou 30$ por mez, continue a percebeI-os quando
a sua repa,rtição renda tres ou quatro contos.
E entretn,nto elie não p6de ter accesso para
a 3" classe, porque o regulamento actU<11
exige condições de tempo o requisitos para
que a agencia. seja elevar1a de classe. A minha
emenda ahrange os empregados do tocl;).s as
classes, tolos 03 agC'ntes, qualquer que seja a
cathcgol'ia.
O SR. A"IARO CA;"ALCANTE·-Nlt reforma
cUs acham-se comprehendldos implicitamente.
O SR . RODRIGUES ALVES-E' possivel que
essa emenda, como n. ihrmulei , augmente n.
despeza; j á disse que não tinha esclarecimentos a respeito; mas. como a iclén. me paI'cee
j L1sta e raze a vel , oífereço-a {t, consideraçcl.o do
Senado .
Peço ainda a suppressão do art. 2° do projecto da commissão de Jinanças.
Aqui procedo um pouco por pl'incipio de
economia e um pouco por prineipio de cohoJeneia.
O nobre senador pelo Rio Grande do N1l'te,
fallando com acostumaria protlciencia ...
O SR. A:>IARO CAVADC.\:-ll'E-Não fl.poiado.
O SR. RODRlGGES ALVF~S - ... s011r<) a assumpto, aillrmou que melhoradas as condições dos actuaes empregados do correio rIles
ficariam em conllições de dispensar os bene·
ficio::! pecuniarios proveuíentels do actual regulamento.
Se assim e.si (?lles nã, dic:1m gosando dos 1'<1:
vores peccL1niarios concedidos pelo regulamento é preciso snpprimir o al't. 2' pois como ib!
ponderado a sorte desses fUllccionarios ficará
consid"ravelmonto melhorada com o augmellto das tabellas.
Mas estamos augmelltando ordenados para
attender ás grandes nccessida.des da vida no
momento e vamos conservar as gratificac;ões
addicionar-s ao~ amanuenses, aos carteiros,
ao correio ambulante, cujas condiç,je:; são
a-:auteladas com os augmentos já concedidos
pela actllal reformo. ~
O SH. • A::-lARO CAVALCANTl- Essas grn.tificaçõt's aS vezes tornam-sE' indisprn1saveis, porque 11", serviços extraorrlinar·os.
O SR . RODRlGCES ALVES - Si as tabellas
organisa,das pelos honrados senadores não con-

tivessem um augmento já tão considera.vel
no.da teria a, observar.
1\las '" disposição a que me refiro , como é
concebid.a., aggl'aval'n. extl'emamente as condicções fina.nceiras do Thesouro.
A segunda parte do art. 2" dispõe o seguintr (l6):
«São mantidos . . . «
Contra esta e que me pronuncio, como disse já, por um principio de coherencia.
Quando ministro, por mais de uma vez
tive de pedir informações aos meus collegas
sobre a aposentadoria dos empregados das diversa.s repartições. Entendia como ainda hoje,
que df'sele que lt COUR' ituição declara que as
aposentadorias só poelerão ser concellidas por
in validcz no serviço da nac;ão, não era. licito
attender a aposentadol'ias especiaes, em Ce'l1tradicçiio com o preceito constitucional.
x[o pude conseguir que a minha opinião
vingasse. isto e. que a.s leis especiaes não
pudessem prevall"cel' contra [.l. grande lei constitucional, o nosso paeto funda.mental. As
cousas, pois, continuaram no mesmo pé ; mas
convem expor ao Senado as considerações em
que me fundo para pedir <"], suppl'os>ão do
artigo alludido .
Em execu~ã.o do art. 75 da Constituição, o
Congresso votou a lei de 4 de novembro .do
anno passado, regulando as cl,l)osent'.ldorlaS
dos empregados publicos .
Por força desta lei só podem ter a,posentadoria com o ordenado integral aquelles empregndos publicos que tiverem 30 annos de
effcctivo serviço e só podem ter aposentadoria
com ordenado pl'oporcional aquelles que tiverem mais de 10 annos ele serviço. Assim disse
o legis!ador .
Para os caso" da.'! aposentadori[\,s daqueUes
que toem maitl de 30 annos de effectivo serviço, foi creada uma gratificação de 5 % além
do ordenado in t.egral.
E'sta é a lei geral que regula a materia, ela
qucLl foram excluirias certas repartições geraes, entre as qua,es figura a Reptl,rtição dos
Correios.
Agora, ve,ja o Senado qual a lei que l'ege ?S
em pregados do~ correios. O decI'eto de 1 ele 111alO
de 1890, estabelece duas classes de aposentadol'i<l,s- a ordinaria e a ex:traorelinaria.
Dá-:;e a aposentadoria ordinaria. quando o
empregado contl'. 30 allllOS de e.ITectivo serviço .
Além desta aposenta.elor i<t orelinaria qU(l se
conCorma com a materia elas aposentadorias
reguladas pelil lei de novembro do anno passado, h,1 a ap seatadoria extraordinaria; esta.
apsentalol'ia em meu conceito nã.o deve sub.. istir. Dá-se aposenta,dorla, extraordinaria
para. aquelles empl'egados que contarem mais
de 10 anuos de serviço e mostrarem-se incapazes do mesmo serviço .
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Além desta. cla.~sc de aposentadoria com o
ordenado proporcionll.l ao tempo d' sel'lriço, a
lei estabelece aiuda outros c:asus.
QU'1,ndo o fUllCC,OlllU'io adquire doença ou
incll.paCl'lado no scrvi,o a. :;cu cal'g"I), a.posenta-se cum qualquer tempo c com todo:; us vencimentos si tcm m:1i>l de 15 armos .
Tive constrangimento em dar eXPcu~'ão
comu ministro ás leis que concediam certas
aposenLadorü;:; ; em ta:s casos tollavia, não
tinha senão que subordinar-me ús deliberações
úe mellS comp:lnheiros.
Mas, além desta apowntadOl'hl., ha ainda a
ap8~entatbrh\ por merecimento . que é con~,'dida ao; empregados que se üistinguem no
exel'cicio do cargo; '.1,posentam-sc est!':> room o
ordenado int"gral, como si e 'ti veflsel11 na
mesma linha. dCis aposentados com 30 annos
de effecüvo serviç\)o
O SR. AMARO CAVALCAN'l'r - Sem t !)I' o
tempo?
O SR. RODIUGUE:-J ALYEs- De3de qU'3 contem
15 a.nnos de serviço.
O SR. A:\f,UWCAVALCA;-;TI-Acho que ó um
favor enorme.
O SR, RODRIGUE~ ALVES - O que conta.
30 a.nnos de exercicio a.posent, -se com todo"
os \'encimcnto~, si u exercício se deu em empregos postaes. O empregado em i mbulancta
do l::el'viço do correio com;), o tempo paIo
liobl'v. Isto não é justo; é 11ma espêcie de
serviço de guel'l'a.
O ~R. AMARO CAVALc.\NTI-Ahi V. Ex. n;(o
tem razão . Par'a este serviço é prec so (1m) um
homem paI'a. supportal-o tenha. íhl'Çl\ de um
Ilcrcule s.
O SR. RODRIGUES ALVES - A apos nta.dol'il\
Ó um lavor que deve est:,tr subordina.rio a um
pl'ece.ito gemI e unifol'me. A 1l0l'!U:1 aCé!eit1Vi:'l para a <Lpls,mta<loria.. deve ser a Sfguinte : - o inrlividuo que so aposenta.l',
t~ndll 10 aU!los de em~rego publico, tem
dir~ito au gl'anue f,\\'or com o oulenado proporcional e ttmdo 30 ltnnos de ell'ectiyo serviço tem dil'eito ;i. aposentadoria com o ordenado integral.
- O legi~lauor foi bastante cauteloso e prudente em procurar rodear de certa~ garanLias
o funcdonar io publico que serve á nação sem
onemr muito ü thezour'o.
São, Sr. pre~i(lente,
considem("ões que
pl'eteuuia fOI'tlluln.r. As eme das aqui ficam,
Sou muito avesso ao ilugmcnto rIe rlespeza~.
Ent.endi, pOl'em, do meu d~vel', ('umo ~pnador
e repl'csontitnte de S. Paulo, n;rO deixar d('~·
"mpar.telas as queixas dos e.npeg,tdo$ daqueHe e,.;tado.
U Senado r(~ulYel'Ó., com a ju~tiç:t que costuma, as materias das minllas emendas.
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Yeem li. mesa.

<1.:1

seguintes

MOlliIlq uo-se a, tabdla na parte relativa á.
-administraçãu de S. Paulo.- rle modo que
os \'ellcimentos dos empreg·(l.clo:'! não sejam inferiur'es aos que percebem em virtude do regulamento de I de maio de 1890, <1ugmenttdo::! de 50 nJ" já concedidos pelo ministro da
inLlustria e viação.
AccresccnU!-se ao art . 1.°:
Cl'tlt.lr secçõ,.,; ou delegacias po~taes nas cidades de Santos e C,tmpiIlils, compostas de empregados desligados da administl'açi1o do estado de S. Paulu, percebendo os vencimentos
r. 's ~ ,ecti vos.
S"lpprima-se o art, 2.°; menos os §§ 1° e 2°
Artigo additivo As agenciassel'ão elevadal!l
clt' classe desde que tenham a renua de
12:000$ para ao I a classe, de G:OOO:~ para a
2" e de 2:000$ para a 3°, independentemente
de qualquer ontl'i!, condição, ficando respeitados O' direitos uos actuaes agentes de 3' classe.
Sal<l. da, sessões, 27 de julho de 1893.Rodí·iglt('.~

A.tlli!S .

Sií.o liJas. a.poiadas
mente em discus~ão .

e postas conjuncta-

o S... l~I1'HU·O Ca,-alcallt.i declara que era seu propositu, dep ... is das considerações que li:wüt feito ao Senado :-;ohre a. materia em ÜiSCIl~S~O, não voltar m,ús ao debate.
O ItollI'tl.do senadol' por S. Paulo, que acaba.
de üü!.ar, cbamou- , porém, nominalmente,
ao debate e exigiu que o Ol',WOt' ouvisse as
suc\::! eonsideca<,:ües.
Assim, é dever seu nft.o reCUs:1r nenhum
cscla.;ecimento ulterior.
Pensa que o honrado senadol' entrou no
deba.te como convinh:L, "em desol'ganis-ar o
serviço propo~t.o, apentts reierindo·se áCluillo
que não es!,;\' bem attendido ou suillclentemente esclarecidu.
Estuda. o ol'auor as emendas apresentadas
por S. Ex:" concordando eom E'llas e nada
tendo que opp,}r ;í,s considel'uç"es com que
foram fuudament..'\dus, excepção feita da parte
que se refere li. iluPllressão tio art .. 2° elo ~ul?'
stitutivo, que dispõe sDbre garantIa de dIreItos ad(llÜl"idos.
O ul'a.dor tem juizo formado a respeito desta
~llestão de ap()~ent,tdorias eexpoe largamente
ao Senado a sua. opinião contraria á. do honJ'ado senador por t;. Paulo.

o

l§.e .

~on1.h;go_·.

Wi(Oen.'te -

Sr. p~'esidente, n:i.o ~ei si na me,:ma discussão póde haver um novo adiamento.
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o relator da com missão que deu parecer
sobre o projecto, já lembrou que o adiamento podia ter logar e llchou-o conveniente.
O honrado senador por S. Paulo ~1presen
tou diversas emendas e trat·,u de um assumpto, que me parece dever mer0c~r muita. attenção do Senado - o das aposenta'lorias ...
O SR. AMARO CAVALCANTI - Assumpto
muito sério.
O SR. DOl\:!INGOS VICENTE - E' um assumpto muito sério e o Senado não p6de ter o intento de desorganisar o serviço dos correios;
ao contrario o que elle quer Ó organisal-o
perfeit'lmente. (Apoiatlos).
As emenda.s precisam ser estudadas com a
maior reflexão; e si o regimento não se oppõe, requeiro a V. Ex. que consulte ao Senado si consente que ellas sejam, com o proje c
cto, remettidas á cOillmissão de tin(mça~,para
estudaI-as e apresentar-nos um trabalho mais
completo, afim de formarmos juizo mais
esclarecido e podermo:; dar nosso vot.o sob['e
a materia, com perfeito conhecimento.
o SI". Presiden1:e-O art. 150 do
regimento dispõe o seguinte:
«E' vedado, na mesma cti~cussão, reproduzir adiamentos, aind;t que em termos 011 para
fins differentes, salvo, antes de votar se em
3a discussão o projecto, para ser este suj eito
a exame de alguma commissão, C3.S0 em que
a discussão proseguirá depois elo parecer .»
O projecto, que so aclll1. aetwllmente em
3" discussão, já. soffr.:!u um adülmento. Mas,
em virtmle da 2" parte do art . 150 do regimento, p6de reprodllzir-se o adiamento, depois de encerradê1 ou terminada a :3' discussão,
afim ele voltar o proj ecto á commiss5.o e esta
dar parecer.
Portanto, si o nobre senador apresentar um
requerimento neste sentido, o submettel'ei á
votação,
Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas
conjunctamente em discu ssão os seguintes
Emendas

Nas tabellas em relação ao Pará augmentese de 20 % os vencimentos estipulados na tabelladosubstitutivo do Sr. Manoel Victorino.
Sala das se_sões, 27 de julho de 1893.Nina RibeiYo.- Manoel BMpta.- Antonio
Baena.

A admi.nistração dos correios do Amazonas
terá mais 20 % sobre a tabella correspondente
á respectiva classe.
Sala das sessões, 27 dejulho de IS93.-Joaquim Sarmento.

Supprima·se n. 4' classe da tabella do Sr.
Manoel Victorino, pJsslJ,ndo 08 empregados
nesta contemplados a pecelJel' os vencimentos
como os de tercei rI\. ela mesmfL tabolla.
t'itra os servent.es, em vez (b2$SOO-digase 3$000.
Sala dtl,s sessões, 27 ne julllO de 1893.-.10(70
Hei ~fI. -A/'"willa B" I"rcto. - Vinni;Jo da 8ilve:l·(I.-.1IJ"d B C1"Iw rrJo.

Vem ti, mesa o seguinte :
RcqH~n:mcnto

Requeü'o que a proposição que reorganis0u
os cOl'reios, vá a cClmlflissão de finanças para
dar parecer "obre as emeuclas.
Sa.la das sessões, 27 de j ull10 de 1893 . -Dominqos Vicente.

E' lido, apoiado, posto em discussão e sem
debate approvado.
Fica adiada fi. votaÇ<'io da proposição .
Segue-se om 2' discussão com as emendas
olferccidas a proposição da Camara dos
Deputados, n. 101 de 1892, autorísando o
governo a contractar com F. Duncl\.er, ou
com a Companbia. por elle org<1.n isada, a concessão de uma linha ferrea que, partindo da
Capitnl Federal, vá entroncar·se em EntreRios com a Estrada de FeITO Central do
Brazil e passando por Petl'opolis.

o §J-. Ch.l-if14tiano Ot.1;oni-SE'jame licito, a.ntes de entrar na materia. em
discussií.o, [,pfeei-me aos meus dous collegas
da commis"[o de obras pu blicJ,s , um dos
qllaes, o que está presente, julgou ellxerga~
censwa na'} palavras com que fundamente!
11 .. dias um pedido de adiamento
Não Elxiste tal ,~r nsU!'a ·
A commi sRão esta.va no seu dir-eito, apresenta.ndo um pal'ecel' laconico, o reservando
o di's('llvoLvÍmenLo para o debate. E' um di.reito consultudinario Assim tambem a m eSil
estava nos est.ylos mandando imprimir o parecer sem os docu mento~ que o acompanham.
Entl'eta.nto, alLudindo aos dous omcios cuja.
impressão pe1li. apont~i ~ circumstallcia ~s
pecial que me pa.recla.) Il stlficar esta excepçao
nos estylos.
Não vae nisto censura nem á commissão,
nem á meza.
Mas, como o meu cnllega notou que eu era
coheL'ente movendo gL~eY"ra a este projecto, e
como as palavras- mover guerra podem tel'
significaçã.o mai~ ou menos ampla._ ..
O SR. BRAZ CARNEIRO - Garanto a V. Ex.
que não tive outra intenção; 10i s6mente no
sentido de combater o projecto.
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CRRIS'l'L\:-iO OITO, r. '. eIlas me obri-, A minha primeira duvida versa sobre o
'fIlndo que não tenho art. 2°paragrapho a (lendo): 4: concorrera
o ma i" pcqueno motivopal':l des~jar ser de- companhia com 30 % da renda bruta, pro~e
,agraua vel, nem ao pretu1den te ou ~eus 50- niente:sdo tralego de passageiros e mercadorIas
c!os si os t"m. e muito mellOS à Ca,mal'a dos q ua t,'a~ 'ila1"eut 1)01' E,lt"e Rios, estaçao dct
Deputado;; que VtltOll o p!,'ojeetu ou 11');:; meus Central etc,»
collegas q U 'l o delenr1erem.
Pergunto este" 30% são tambem do trafego
O SIt. BRAZ C,\RNEIRO - Quando eOlpre- de passageiros e mel'eadoriasque embarr.Jarem
guei a pala.vl'<l" qIlC!'Üt refrril'-mu somente á 11i1 Capital Federal e forem para Entre Rios 1
opposl~ào qlJ.e V. Ex. tinha leito ao Pl·Oj ccto . ou este trafego não dar;). a empreza os
O SR. CIlRI TIA:-iO OITo:.lI-Bem;em 'oduoca· 30 % 1
80 a minha ueclaração não é inutil. Accre~cenO SR. BRAZ CARNEIRO dá, sim, se-nhor .
tar~i que :i me move<se por affeições, empeO SR. CRRISTIANO OTTOl'.'I-Então não está
nh05 ou dcsalfeições, com toda. a cel'tesa es- o pal'ccer claro.
taria. silencioso c pC de ser que me abf'tivesse
O pl'oiecto tIa Camaru. dizia:
de votar
J
«Art. 2" ~\) concorrer a companhia com
A opposição que assumi neste debate, a circum tal1cia de terem a,Q im(ol'mações do di- 30 % ela. SIta nmela bl'l,/ta ... » Isto é clarissimo,
redor da Estrada de Fel'l'Il que o governo ll'z não aclmitte duas intpl'pretaçues: à 30 % de
suas, coincidido nos pontos eapitae,; com t odas tocltt a sua renda bruta.
as indicações do substitutivo que então apl'eO S!{ , BRAZ CAH.NEIH.O-Parece que o su bstisentei, esta dl'eum:>tancia. me l:olloeou em tutivo está mais claro.
relação a e~te debate e.B posição semelhante
O Su . CrnUSn,\NO O'ITONI-Creio que não:
a de uma p<.:dra que se d ~;;prende de monte
escarpado; logo que vire~ acqu:'/':I etlruLo, não como cst::~ redigido autorisarà a empreza a
pôde par,,!,; hade 1'OIa.1' ate a. pLanicie. que offerec81' 08 30 u / . do que vem para a capital,
neste C;lSO é o voto do Senado, pro ou contra.. e não para Entre R.ios, o que reduz a contriA::\ consiJel':.I.<;ões que pudei'Ül.lfl deter-me buição á metade ou menos.
não teem, gra<;as ti Deu~, lorç~ bll.stante pal'a
O SK. BllAZ CAR:';ElRo- Não, senhor; a idêa
equilibrar .t Jorça d", gra.'idade que me al'!'as- e a mesma, é a.té a do projecto primitivo ela
ta; e e~ta não é s:não a consciencia dos de- Camara .
veres que me impõe <lo posso desta, cadeira.
O SR. CRRJSTIANO OT1'o~'I-Mas a phraseQuanuo assignci vencido, ( CClm p 'zal" por- 30 °To ,ia Stta l'eI1(lrt b1'l.ua-diz tudo: para que
que atlÍ hoje tenho estado sempre em perJei- mais explicaçues? Si -passar este artigo como
ta h.u·monia. com os mous collegas esturlan- está, a empl'eí\a, dirá.: Estou obrigada a dar
do as questi'ie::; que o Senado confia. a nosso 3) °lu só daquiUo que passar pela estação de
exame) q uandn a,~signei vencido este pare- Entr,· R.ios, para nos SOl' entregue.
cer, nem examinei, como podem dizel' os
O SR. Bl{AZ C \RNIl:IRO- Não, senhor; é
meus collegas, os artigos (le seu proj~crn substituti vo porque como tinlia dcclar:ldo 1lro- tudo.
Yiament~ : a minha. questão não é de mais
O SR. CmnS1'lANO OITom-Bem; neste ca.so
ou mrnos concossõeB, de ID<1.is eu menos ga- a questão é de r e;lacç;.10, e eu espero que a
l'a.ntias, de melhores ou peo1'0,' disposições; commissão a retocarit:-30 oro da rend t brut~
a minl1" oppo>;ic;-iío ê a déa capital do pro- -to ut COl!d, é como deve ser.
jecto, q ua ent::nuo deve ser rejeitado pelo
Accrescent,t (lendo) '" a qual cobrará os
Senado.
fretes pelas actuaes tarifas . .. A empreza
Posto ne~ta p0~ição, em escusado entrar tanto acanava com a reducç'ão de tarifas,
em porm0110I'0s.
porque a sua linl1a, dizem , é mai curta.
Todavia, a leitura attentQ. do p::tl'ecel' de 50 kiLometros, tanto acenava que um dos
obl'iga-me a no'ar, que sI o Senado resolver' pareceres da secretaria diz: E' uma das vanouthorgar a concessão pedi(!<I, não póde vo- tagens desta empreza; é mais curta, logo
tal' o substitutivo da commissão, de\"'e pro· pôde cobrar fL'etcs menores, mas ag orajá a
fo,l'ir o projecto da Camara, porque este reducção da dist:.1.l1cia não aproveita ao puBubstitutivo, si eu bem entendo os seus ter- blico . 'Nada disto cst:i. no projcdo da Camos, concede .10 pretendente mais favores do mara.
O SR . BRAZ CAIU'EIRO-E' o unico meio de
que ellepede e maiores do que os vota(los
da.l' os 30 % ,
pela Camara...
O SR. Bn.\s CAHNEIRO - Peço a palavra.
O SR . CIIRISTIANO ÜTTO:.lI-O que é certo é
O SR. CHRlS1'lANO ÜTTO:-iI- ... e me parece que eva.porou-se a promessa de reducção de
que não póde ser este o espirito do Senado. I fretes.
gam a (Ieclal'ar ao
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o SR. BRAZ C.\R;-;EIRO--V. Ex. lêu ore· zona a uma, linha que niio pode dar um passo
querimento ~
:"em invadir :1.S zonas de algumas outras.
Quando íallri em novembro do a11I10 passado
O SR. CURISTlANO O'l'TO:'olI-Outl'a duvida,
pa.ra o caso d(' resga,til conforme o ~ C, SOl'a sol11'c e te pro.jC'cto. ontrei em muitos prome·
calculado o prelio pelo l'cnd menta liquido nOl'CS <iobre lllcoherencias delle; náo r etiro
nadi' do que disse; mas nu.· I me parece neces·
medio do ultimo ql1inquennio.
~al'io repetil·o. fatigando ao attenção do enado
Pergunto: este rendimento liquido media limitar·me-hti ás minhas l'azões geraos .
compl'ehende os 30"/0 ulido ao Estado?
São ele tres ordens .
O Sit. ERA.Z CAl{:'-<EIl{O- Por força,. porque
Em j o logar', n. necessidade ([u;:) reputo
V. Ex . sabe que ó renda liquida.
indeclinavel de estudos préviso para conces·
O Sn. Cmtl,1'I/\:'-<O OTI\,NI-Ora, aqui está o 8ão rlesta natul'osa.
Quando falIava na questão de adiantaque não posso comprehender.
mento o meu collega de commis:'lão o Sr.
O SR. Bruz C\itNEIRO-Explical'ei melhor Aristides Lobo, quo 111tO estli, prcsentf1, deu
quando discutir.
um aparte que resume neste ponto toda a
O SR. CmnSTLI.No 01'1' It\l-Quando se trata questão:· não é ad:llissivel uma concessão
de resgate, qual é a base para calcular o desta sem concol'rencia.
Nem o Sr.Duncker allegou :10 menos uma
preço? E' indemni"ar o c1pitf\l peloil re~uI·
tadof'. que alle esta colhendo. Ol'a bem; sup· rasáo de eq l1iclade, já não digo um direito,
p\llllnmos que a compa,llhia gasta 50 % com o para se tratar com alie só sem ouvir quem
custeio, dá 30 ao Thesouro, logo, os accio· ta,l vez possa fazer melhor.
No SNlado do Imperio por muita~ vezes re·
nistas só teem 20 0/" da. rfllda bruta. Como é
que esses ;lO 0/", quo na base da organisa.ç5.o clamei contra o deploraval estylo de ,1 (ljudi·
da empreza ja. são do e8tado, vão ser incltüdos cal' grandes obr,1s publicas por meio de
para o resgate? Pois esses 30 % sã dos ;,ccio· co lcessõcs de favor individual. sem esl;udos,
sem orGamento~ e sem coucorrencia.
nistas?
A primeira consequeucia. deste processo é
Isto ó perfeitamente incompl'ehen~iv('l.
Esses 30 "/u não poderão sor escripturados nos que o governo adjudica grandes obras PU11lílivros da empreza sinão como de~pezlt geral, cas sem ter a mai" pequena ]lOÇ[O (lo que hii.o
de c~lstar, nem com a mait; grosseirtt aproxiannexa á elo cuskio.
A companhia recebe 100, dá 30 ao governo, maç.ao.
Entretanto, este custo tem de s:lhir do com·
gasta com o cu. teio 50, por exemplo, o que
lhe sobra para os accionist1s é :20 "/0 só estc.'! merrio, d3. inuustria, do paiíl, em fárma de
20 "/o ó que podem ser a base para um resgate dividelld >!l que pagam os juros e amortisaÇ<tQ
equitati vo. só dal1i sallt'tn os ,iuros e a amor· do capital. Nesta ignorancia de uma parte
contratante. relativl'tmente ao custo das obras,
tisação do capital.
A renda liqUida garanLida aos arcionistas objecto do contl'acto, fica a outra ponte se·
nhom lle '!ln arbitramento que ó ra.ro n[o
não pode comllrehender os 30 "/0'
abusar.
UM SR. SENADOR.-Porque nu.o pClde.
O ente (eliz que obteve uma concc;;sãu d@sta,
O Sl~. CHRlSTLo\NO OTl'o:-ir-Admiro·me da, cujo valor o govei'llo que a autorisou ignorn.
pergunta: pois não são do Estado esses 30 %? completamente, dirige·se a. Londres, cnten·
Ha outro artigo que não póde passar, ainda de-se com um dos syndicatos Clue de la nos
que o Senado appl'ove a conce,:são, QI'Oel Deus protegem, e de um do" quaes já se fa,Ua para
avertat, e de que du vi<10; é o seguinte (lê) : estl1 empreza ; c, si entendem dever levantar
para as obras 40 .000:000$. emittem 50.000:000,'
« Seria concedido, favores iguaes aos que e os 10.000:000$ são e.scl'ipturados como clesLeem sido concedidos a outras companluas. pezas pl'eli.minures: compra da concessão, '" or·
meno.:> garantia dejuros e auxUiopecuniario.» das commis<;ões dos lncol'pol'adol'es, bo,w~ aos
Logo ha de se conceder isenção de direito nil'ectores, desl1ezas de pro~jlectos, aununcio8,
(le consumo dos materiaes flue imp l't..'1.rem. etc., aY<lliadas com vista gortla, de viagens
Esta isenção tle direitos de conSllmo que o que se não fizeram, e até, as vezecl, esta bo·
pretendente não lledia e que a Camal'a dos niuL verba: tantas millibrassterlinas fi, cUspo·
Deputados teve a generosidade de aCCl'escen tar siç1io dos rlil'cctores, que não darão contIs.
Ora, tuuo isto augmenta, exagger<L o cLlsto
no projecto, a commi~Fão elo nnno passado
glO,;QIHl. com toda a 1'a;;:[[o justificando;), sUJl- da' con trueções e tudo Im de so.hir ela S Jl"S·
pressão com ('stas palavra~ : - jJorque nem a :;us CllstaS.
Si a companhitL tem sécle em Londre~, "em
pede li peticionario.-Aiud'1111ais: como tem
sido concadi,l0 a muilas outra.s mprcza pri- logo uma s .gunda C:J usa. de augmemo para
aggra, v~tl' a, construcç[o .
vilegio de zona, esta o tel·á.
A companhia !lama um <,ompaure empl' j.
E' inconcebível que BO concedêt privilegio de
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teil'o e acUudici1-lhe a empreitada SBm COU-j1bi completamentc 10gI'ado pelos especuladorOR de L' mrll'Q~.
cUl'l'encia_
Empreitn,cLis em gloLo as ,I'Zl'S, mas uas
O cont1'8cto fpito lá o que aqui se impoz á
quatlS nunca :>e ellgi nam !lal'a men,," .
companllüt llitcional. e ele\'ou o pus o a mais
Si o goyerllo recon.leCel' ,t nece". idado de de .-eLe mil contos, em 60 kilomnLros . em
uma linha de car~cter geraL romo c. t;J, c uma planicie sem difficuldadcs, nem obra~ de
mandar fhzel' os e;;tudos por co, ta do the- arte, e onde o cldo de 50 contos por kilosomo, estndos completos e orÇ<'tmmto;l, torá me Lro já seria caro.
uma base para entrar em ajustes. por meio
M<\s de Delem em deante a companhia uada adjudicação em concul'rcncia.
cional, tinlut os braC,'os livres e formamos o
Não duvido lue o concurrente preferido principio que não se entrl"garia á empreitada
procure tambem vender a "ua. conces~ão a sl'c,ão alguma . em estudos completos e orçauma companhia. :\Ia o facto U.0 ser conhcci- mentos . por conta do capital; e nunca condo [) orçamento o o facto da concurl'encia trilc: o em globo, ma' por serio de preço';
publica ha de dill1inuir 'Sensivelmeute em feito o serviço, medid) e ca.lculado pelos
preços da tabella annexa ao contracto; systaes despesas preliminares .
A licitação Yersi.l.t'a sobre a menor summa tema muito usado na Europa o nos E tado~
de f,1\'o1'1'8 pediu.os e a maior somm,~ de van- Unidcs m<le<; que nunca tinba ~ido praticado
tagcns offereciuas.
no Brazil.
O SR. JOÃo Co :WEIRO-.\.poiado.
. Esta deliberação j uscitou clamores dos IIleus
mgleses, da ) o secçao: arreballl1ando :lO redor
o SR. CnRlSTIANO OT'JWil-Jú, citei, mas de si quantos interesôes licitos ou illicitos se
não me parece 1i',ra de pl'op ~lsito repotil', o .iulgari1.m prejudicados pela estrada de ferro.
exemplo de dous caso; uo CUllcessiJes de Cl'- )"loveu-se-me guerra e levantaram celeuma
tl'adas de ferro, spm ('~tas b:1sl's. S5.o os da que demorou a ajuclicaç'ão por mais de um
estrada de ferro da Victol·ja Ó. • 'atividade , no anno. QuaBi que estive em tf>rmos de ser preso
Espirito Sa,nto e a de Santa. C<:.tlJarina ao Rio e le,ado para o ho:;picio como dOir10, porque
Grande do Sul,concedhlas nml,as,i"em nenhum 03 repre,;entantes da sab doria inglesa tinham
c tudo e com garantias de juros.
deliberaelo sobre o modo de adquiril' as emOs estudos que depois da conce [o filram pI'eitada.s e viam-se illurlidos.
l'eali, atlas, aconSelllal'D m ao governo a. resTi Vllmos 3. firmeslI. necesslI.l'üt; o cuntl'actu
cislio u.os c0ntr<lctos. E:;ta,; dw\s l'C'scisõci" nos se 1'ez, e o l'esultact" foi que só na ubida da
cusLal':1m 8 a 9. OOO:OJO$ de in •. lellmisaç't\o, serra, poupamos @m I'elaç'ào ao or-;amemo
que ll\mc<'1. pagariamos si h , !UVfS (, I'sLwlos ingler. 4.000:000\ economia. confessada por
previos . Em um cl('sscs caso, a loi do nrç,u, ad versarios meus. por pessoas que ~uerell.
mcnto que o autorisou dizia: procedendo ,i. vam a mmha administl'açi\o. Foi um deUes o
estudos previos por conta do mC;'lllo credito. Visconde do Cruzeiro, em discurso na. CamaTa.
Icoi a viol;1Ç[O deste artigo do h i o que do~ Deputado,:, quo deve eswr no~ anoaes.
Ficou a.sim averiguado que si continua 'autorisou a in(lemnisação . .\.. l'eSlJcitn de
C'mpreitadas em globo, ant.es dO$ estud'ls e semus nu sy'temr1. ue ,ontructo,: em glubo sem
estudos m'c,"j(J';, a e:;trad,' então decretado
sem concurrencia ,t mOth ue L',nures . ..
nos custa'ria 2~ a 25.000:000Smais que custou .
O SR. ESTEvES J"':'IiIOH.-Esssas estradas a
A principiu, antes da coristrucç'ão da cenque V. Ex . se l'efere tinht.m gamntia ue tl'al, o sy:;tema de acljudicçües sem desculp,t,
,iUl'os e n. de q no se trata 11[0 tem.
tinha explicação mais ou menos plausivel
O SR. CIlRTSTIAl\'O OlTol\'I··-A dJl'er0nça é em a nO.''''1 eompleta inexperiencia; e a Ül.lt,\
~U de mais ou meno," onerosa indemnisaf,'ão . de pessoal preparado.
Das COlll,p;:sGes S~1l1 garantia tambOlll l'1'slll1\ão tinhamus mes;l.o en, enheiros com o fiTl1m direit,)5 paltt all('ga" -se contmcto de res- rocinio necessario para que us seus estudos
cbão.
pudessem inspirar confianç'a aos capitQes .
Quando se nos dizia-estudos feitos ca não
Mas, dizia eu, a resp2ito (lo empreitadas
f;etll orçamen tu 0 coIncnrrenein. nu blica, te- inspirayam confiança ao capital inglez, havia
l1lUS na estrada clf' terro Central um exemplo nisto algum fundo de verdade. ~las hoje não
eAamos neste caso. Temo~ engenheiros bem
diglh 1 tle rstuclo
habilitados para os estudo.; a que alludo ;
A primeil'(1. SI'.oÇ;'í I. LJ Ri. :t Bdem, foi <>.lgnns conhecidos IH Em'opa, onde teem descontl':lck,da rm Lonclrul, a Ilhldv, de lá, c m a empenhado commisõe,: ou aperfeiçoudo ~eus
I ~~l\ç[o do Bi'azil.
ontl hecill1ontos. Esses nio podem dar logill' <Í.
O ministro m'a homem 8<:1'io, ,:,n'[1.l'ter 110- aHegação de l~üta de eOllnan". dos cn,piLaes.
O me mo engenlteiro brazileiro que acumne to, o Jh lleddo Sergio Teixeit',t ,le ~Iaccdo ,
ma~ nfJ.J ~e tr·,tlan,!.l da Hl:). e '}wl'ialiuarle. pallhollo :-Ir. Doncker 11,. audieucia, pedida a
nã.o tendo comsigo alg uem flue o e, clal'eces:-;e comrnis~ão , é um dCl' ltabllitaclos.
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Nem se allegue a economia; em primeiro
logar quando se adjudica a linha, a emprcza
póde inuemnisar o Tlle,<;ouro do valoF do,; estudos que -pMe ser declarado em ~dltal.
Ma~, quando mesmo não se auuütta ~~l
clausula, é de suppor que cada conto. d.e ~els
de mais despendido com esturlo prevlO Importa em economia de dezenas de contos na
construcção e quanto se trata de terreno
accidentado de conto.
Eu que já. no Senado do Imperio por muitos
a.nnos sustentei es~'1. mofina e vendo que no
tempo da Republica esse deplor3:vel sYBter~a
tem tido um enorme desenvolVImento, nao
posso deixar de voltar a minha propaganda e
sustentar que obras desta natureza n~o .podem ser adjudicadas sem estudos prevlOS,
orçamentos, concurrencia e ainda mais sem
a clausula de que a séde da companhia deve
ser no Rio de Janeiro, porque, as companhias com a séde em Londres, não são sujeitas
a fiscalisação etficaz: pa.ra ellas a fiscalisação
é uma chimera. O simples facto da coatabl'
lidade cá e lá, tOl'na-se di.ffi.cil a acção fiscal
e quando se no~ algum _abuso pelo! quaes
são responsa velS os baroes de finanças em
Londres respollLte-se com argumento de confiança:- Pois é possivel que homens tão
a.lto coUocados na praça de Londres, possam
praticar taes abusos?
Si n5.o for possível attrahir capitaos estrangeiros para companhi.as com a. sede .tqui,
antes intervenha o credito do E tado, de
modo que venham em fôrma de empr'estimos,
não de Elspeculações.
COll~ séde no paiz, as companhias estão su~
jeitas á. nossa legislação, á acção da lei lenal
para. abusos que commettel'em. Fóra aqui
não succede o mesmo.
Demais si a lei se mostra iiisufficiente, o
Corpo Le'olrislativo esta ahi para modificai-a
~
ld 1
ou revogal·a; não tem a mesma. lacu a( e
desde que as c001panhias tiverem sede na
Europa.
.... _
Tenho exposto a mm_ha. prJ!nelra obJecçao.
Em seuundo Iogar, nao esta demonstrada
nem a °utilidade, nem a necessidade da em-

transportes, daquellas medidas que o generoso
Sr. Doncker vinha 111e orferecer, ou si antes
quer a do substitutivo ou quaes outros.
A resposta do Sr. director da e,trada de
ferro, que o governo fez sua e que foi tam.
bem acceita. pelo chefe de secção da secretaria
de Obras Publicas, que não é engenheiro, mas
que é uma capa.cidade. uma intelligencia tão
elevada e culta quanto modesta, o Sr. Dl'.
Machado de Assis; a resposta do director
reduz-se a dizer que todas as medidas propostas no meu substitutivo, algumas estão
em via. de execu(ião, outras em estudo, que o
governo as julga. necessarias e que as está.
praticando, Accrescentou ainda mais que a
estrada de ferro não te'll neces idade de uma
outra linha independente della para vir-lhe
em auxilio.
Foio que nos disse o governo, pelo que hoja
hei d'l terminar requerendo a retirada do
meu sub,tILdivo.
Tendo de apreciar estas informações qui
confirmam a. minhas apreciaqõe::>, começaree
por examinar uma nota discorua.nLe: o engenheiro posto á. testa da fi calisação, o Sr.
Dr. Crocl1a(;t de Sá., deu um parecer contrario, o qual foi acceito por um dos membros
da secção da secretaria.
Começarei por esta nota divergente do fi"cal
para arreda.!' do meu caminho certos embaraças.
Vou ler quatro prlavras de informação,
porque ellas só por si bastam para provar
que este Sr. engenheiro,cuja proficiencia não
desconheço, escreveu sem reflexão e sem examinal' o projecto submettido ao seu exame,
talvez preoccupado com outros assumptos: (lê)
« Si os p"oductos procumrem de pn~re)'encia
. .
te d
novo lifl,ha, sera ISso prova concluden
o
vicio dl'traçado da Central.»
De modo que, imagina que o Sr. Doncker vae fazer concurrencia em EntreRios, deixando aos passageiros e mercadorias
o direito da escolha entre uma e outra linha.
Entretanto a ba~e fundamental da pre.
t -,
'
.
1:- d t
enç~o Doncker e a ~xc usa~ , es a concu~
preM proposta_
re!){'l3, pe}/i 1/0,:11 D(J,(J &a:~ á Centrar o dlQnando no Senado, tomei em considel'açiio reJto de expedir.de Entre-RIOS um carro de
a propostá da Camara, tive a honra. de o11e- cargas e passageiros. E.sta. ~ a. base. Não ha
recer um substitutivo. Como se dizia. qu.e a esc~lha.E o Sr. ftsc,\l d.i.z ~s, os productos rn'eempreza tinha por fim remediar as perturba- fel'wem .... etc. .
.
.
ções de transporte da estrada de ferro e
Isto nao precisa da maIS. com~entarlOs.
vir-lhe em auxilio, cotlsignei no meu substi- _As vanta;.gens da nova linha,dlZ o Sr. :fiscal,
tutivo as medidas que me pareciam neceSSà- sao duas (le) :
rias para, sem inconveniente, preencher os
« Servir as localidades em que se desenfins que se dizia serem os da empreza novi1,. volve a pequena lavoura, como Merity,
O S..nado dirigiu-se ao governo pedindo pa- [guassú, etc. »
recer.
Ora., Merity, Iguassú, etc., isto é, o reconQue significa isto ~ O Senado -perguntou cavo entre a Serra do Mar e a bahia, são terao governo si precisa a estrada de ferro, para renos aba.ndonados por insalubre, compostos
melhorar os seus serviços e regularisar os de areaes e terras inundadas.
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Vae-se daqui até Petropolis sem avistill' em
ponLo algum uma plantação em certa escala.
de caie, cauna, ou cereae:.
A t},lvequenn lavoura se reduz a n,bastecer
a ci1.v·Lal de algumas miudezH.s alimen ticias,
para o tr,tusporto das q llaes ha os tl'ens de
submbios da Est.ra'la de Ferro Central, a ~s
tratl,t lle Fen'o do Rio do Ouro, que atravessa
a mesmas te>'l'as. tt Estrada <lo No: te que se
dirig" l1 Pctrop"lis e a estrada em c,)J)strucçf"ln
da c"mpanltil~ de Melbol'!tH.entos do Bl'azil:
trc8 li'1hil:l em serviço e uma e I I constl'uc<,"ã.o
parti pro(luct, s que não são capazes de alimOll tar uma delJas.
O qur qucl" dizer decretar umaq'uinta linh:L
par:t ~ervir a estes productos ~ São comas que
se e~CI'evem sem rellexã.o; não tem outra
desCHlpa.
R3l! t,a unicamente do pal'ecer esta parte
(lê) :
« Por sei' evidentemente POd6.'O,:>0 auxiliar
da Estrada 11e I,'el'l'o Central.»
ronrrontemos este parecer' com o do Sr. direc OI' da Estrada de Ferro em sentido con
triJ,l'lo; estamos no amago do assumpto. E' n.
que~tiio capital.
l~' ou não é poderoso auxiliar da Estrada
de r H'ro Central ~
O~ t,mbaraços, as perturbações, de trafego,
na. F,.'t,lada de Fel'l'o Centl'al eRtiío exigindo
dln. ol'llens de medidas muit.o di, tinctas,
A~ da pri meira ordem são ali ql1C se referem ~o itpl'oveit:tmento da actuaL linha. sinliell~, Cl1Ja cap~tcidHde de tI'afago, confessam
todtJs, ainda. não està e~gotada_
J\h,:, quaes são estas medi !a'\!
E' pre"iso para bem aprecial-a~ considerar
as causas de pertul'bação _
A;llllta-se como primeü'i1 ca.usa o máo servi\o do pessoal, sobretudo de pessoal infado!',
cujOS!\S iritas ,1,lluavam contUl'b,tdos por ilié.t8
de ut"pias soci1.1istas que lhes pngavam >'uppostucl e interessados protectores da classs operaria.
Dahi as !lrtJves que vexaram Estrada de
Ferro.
Aponto como segunda cousa, l1sufficiencia
de material rodante e de armazens,
Terceira: difficnldades de trafego mutuo
com as estradas do interior.
Nib ha outras causa".
Qu,',es são 0$ rem"dio ~
Quanto á primeira causa, habilidade tIe
adm in isü'açilo , policiar' a E~trada de Fel't'o,
tratar os empregados com muita bl'andura e
e opportunamente com ~u.[utar severidade, f:j
pru~l1l'ar ol'ganisal' o trabalho
Quanto a segunda causa, comprar o materlal l'uIlante ; <tlargal' os armezen , e quanto
á terceira, entenderem-se as escra<las de trafega mutuo para. melhorar o serviço.
SENADO
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Ora, todas estas providencias, diz-nos o governo, est5.o em andamento e têm diminuido
as queixas do commerclO.
O actual dil'ector tem mostrado zelo, como
jã o seu anteces~or, e o acto de just.iça, que
praticou o In inistro, restaUl'tlllUO no log:u de
lllspllctor de trafego um fuuccionario prestimoso que irrefiectid:unente tinha sido da~pe
dido ("poiulos), produziu os Il1elhol'e~ effeitos.
O relataria da. repal'ti~o, h'lstiL consultaI-o
para ver a grltnde q uantidaLle de encommendas de material, uoa p ~rte das q uae~ ja
está servillflo, e o granel 1 numero de edtaçõs:'!
em que se estilo augmemando os n.rmazens
de depositai!. E pergunto: p\l'a eSLas m' dillas
UI'gentes, de que nos servirá uma estrada
que ~e diz e~tal'á pr'ompca em tres :tnno' ~
(Duvido que fUllccione antes de sois_)
Em que póde tal empreza melhorar o pessn,~l dt~ e~t.rad,t de ferr'o, UloI',tlisal-o, ang1n0ntar o !nl,teriaL o\; a,rlUa.zen~, regularisar
o trafego mutuo etc. ~ Que póde fazer para
a utilisa,ão immediata da capacidade da.
linha singela exbümte , capaciü.\.de,repito, que
estit longa de ser eSA'otada? Si a desordem
dos transpoetos l'sp ·rasse tres annOl! pelo
Sr. Don('ker. nós estavamos pal'dldos,havel'ia.
uma revolução no paiz.
A segunt!a orue n de medidas, quo não silo
urgente>!, pOl'que a caplCidade da linha singela tstil. InLtitO longe tia set' esgotada, mas
~m que é I1cces::>al'lo pensai'. reduz-se a uma
sf'gunda via ha de chegar o dia, em que a
linha singda nã.o sAja surnciente, por melhor
que seja a admini~tI'aç..1.o, pa.ra dar vasão ao
tralego ; então sera ncce"sal'ia uma seguHda
via.
Dizem a isto o Sr. Doneker c os seus proteC!tores: «E' este o CH,meter da nova linha,
é a segUl10a, via da Central, que vem auxilial-a.»
M~s como diz o Sr. clirectol' da Estrada
lle Ferro. a segul1da via estó, deliberada,
est:t em exet;u(,lão, ja está concluüla ate
Sapucahy, está set'vindo alguns annos,
vae-se construir até B('lém e além de
Belém, e até a estação do Oriente
A estação do Ol'ientc é. com differença de
poucas centenas de mett-os, o llleRlUO ponto
que eu tinha. assig'na.La,I" no substitutivo, é
unde clwgu. a estl';1da a céo ber tu .
E' portanto, uma linha realmente barat,t.
A e, tação do Oriente e q1l3si no meio da
S"1'I'a.
Projecta-sc igualmenl;e, diz a infol'ffi1ção,
via desde n. sa,hilLa Uu tunneL grande a.té
barra do Pirahy. Outra linha facil, porque a
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linha. acnal é lançada em um valle muito
aberto, (lue acompanha rios que não tccm
caehoeit'~:i. Is to bata :para lllo~tr;tr a facilidade.
O q no 1'('St:1 '! 14 I/,~ kilometro., (le permeio
na SlJl'l'lt, compreh!'ndendo os ]:~ tunneis,
onde (Í mttis dilIicil a~' via, mas de nenhum
modo impos,;ivel.
Aqui est:L a 2' via. em andamento, elU
estudo, Jom que sejam precisos 40.000:000$
para isto.
Até a estação do Oriente a 2' via tem
lei LO pl'ompto com algum alargamento;
além li facil igualmente; só !la de permeio
14 kllometros a vencer. N"ão me atreverei a
indicat' qual seja a melhor direcção pal\), a
2\ via, nesse meio de serra: depende de
e"tudo, lllas é essa a uniC:1 dilficuldade.
E~ÜlUdo, pJi" conhecido o meio de teemos a
2' via relativamente bara.ta, porquo desde.iá
compromettel' com uma obra, de 40.000:000~?
l"orque este:; 40.000:000$ não vão ser empregado::; no interior onde se precis~t prolongar
as linhas?
Eôgota<la a capacidade do trafego da linha
singela.. esgotau.J. n0 futuro a cJ.pacidade da
liulH. dupla, convenho em que seró, necessitria, a llllha independentemente, JUas nunca
no typ,J desta pJ.l' ~ita, linlw, indepondente
que f~1Çl~ concul'rencia ú. linha. do Estado em
beneficio tlu publico. bto entendo eu, m,~s
ainda niio chegou a hora de empreza semelhante.
.·0 .To mal do Commel'cio de hoje está publicada. a acta de uma sessão do Clul! de Engenhuia, que merece a atteu(:ão do Senado.
O SR. JoÃo CORDEIRo-Já. a li.
o ~ R.. CIIRI-·TIA. 'o OTTOl'a-Devo declamr
que p;tr~. esta declar,t~ão do club (consulta o
?'elo!lio) • ..
Sr. Presidente, a hora está dada. e eu fatigado. Si posso continuar amanhã, me caUarei; si fia0 , continuat'ei, qualquer que seja o
sacrificio que faça..
O SR. PRESIDENTE- 1\0, fúrmil dos precedentes o nobre senador poderá continuar
amanhã o seu di,curso.
O Se. CI1RlSTlA.,:'lO OTTO)1I-~este caso dou
hoje por nndag as minha" observações. (Jfuito be,n; "wito bem).
A di,.;cu são fiC<t aJi.:t<la. pela hora.
O Sn. PnE.'lDE~rm detiigna para a oadcm
do dia c!,1 sessão ~eguillte :
Diseussfio uuica da l'cdacç:ão da~ emendas
do Senado á proposição da Cltl11ara dos Depu-

tados, n. 13, de 1893, fixanrl0 a. dcspeza do
l\linisLf'J"io das Relações Exteriores par;], o
exercici'"! de 1894 ;
Discussão unica dn.redacção das emendas do
Semtllo á proposição da, Cam,1),;]' dos Deputados, n. 24 de 1893, fixando as torças de
terra pa,.'a O exercício do 18D4 ;
Discussão unica das emp.ndas do Senado à
pl'oposiçã.o d.. Camar;], dos Deputados, n. 5
de 18D3, ('stabclccendo n. divisão dos districtos
eleito.itCs e que foram rtljcitadas pOl' aquella
camara;
Continuação da 2" discussão da proposição
da C,lm<lra dos Deputados, n. 101 de 1892,
autorisando o govel'no a contractar com F .
Duncker, ou com ;t l:ompanhh pOl' dle ol'ganisadc•. a cOllccs~ão do um,. linll;1 Cerre;_, que,
partimto dn. Ca.pib1l F('<leml. vá entroncar-se
em EnLre Rios com a Estrad,t de Ferro Central do Brazil e passando por Petropolis;
2" discmsão d,. proposição da mesma ca,mara, n. 14 de lS9;l, elevando á q uanLü), de
300$ mensaes a pensão concedida, por decreto
do governo provisorio, a D. :\lê~l'ia Gel'tl'UlleS
da Motta Vieira da Silv,1. (Viscondes~a de Vieira da Silva), yiuya do estatlist<t Visconde de
Vieira da Silva, rrp3.rtidamente c.)m Sua filha
D. Helena \"ieira. da Si! va ;
2,' discussão da propo~içãn da me ma cn.mam, n. 16 de 1893, concedendo a. D. Therf'z,\
FIOl'entina Cantalice, irmã do capitito de fragala Fl'anci co Flaviano Cautalice, IUJrtO no
naufragio do couraçado Su{itlujcs, uma. pensão mcmsn.l ef'jui valento ao meio-solLlo daf'j uclb
patente, segundo a tabclla actun,l ;
2" discussão da, proposição <hL mesma camara, n. 29 de 189:3, isentan<lo de direltos
aduaneiros einco altares, pertenças e imagens,
tlestinado~ Í\. matriz <.ht freguezia da Lagoa da
Capital Federal;
2·\ discus~ã.o do pl'ojccto do Senado, n. 30 de
1893, detcrminundo que governü pi'ovidenciarà no srntitlo de ser' melhorada a re!i>rma
do 1" tenente da armada Camillo de Lellis e
Uva, nc1IHcionando-so ao tempo de serviço
que cont'1Ya. quando foi reform3do os prestl'dos posteriormonte n:1 guol'J'a do Para~nmy,
capitm1ia. do pt>rto o quartel-grnernl da, marinha.
Levantn-se n sessão ás 4 h')ms e 5 minutos
dt' tarde.
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65a sessão sm 28 de in1uo de 1893
Pl'es:rlenc:a do Si'. PrHdente de Jlot'f(<!s
( ,';ce-p"csidcntl')
SU~D['\laO

- C11"1I1,,,h - LeitUl'n ,la Mt" -

Ex,',,-

P:tl'eC(.lI' - Discurso di) RI', AIIH'!'Í(:j) Lohoj);:-;CUl''':;'l (' pl"lllúctrl dt) SI'. n~f'IH1.- Onl)h:'ll no IHAYot:l.(':i.u cI·:! rp.rl"t~(·:-;'~~ - Yot~c:~'iq dns p.tl1PlltlflS ü. pt'lposiçáo n. 5 - ~a IlisclJss.â.o da. l':'JlJ!'lSÜ:.i.O n. 1111um:"ij'I': -

l~:~ul'sOS tlo~ SI'S. C. Ottoui C' Hl':\? C arl1f< 1'0 - Hetpw1'1'l'Cntos dns ~rs.. C. Ottrmi. fJ . Bocn.)'l1v!t " ..\lIwricn
Lobo - VuL:t,:ã .... - \"nLnç:l.o da~ prnposic:-'i<.'.i ns. H.
!G ,.. 20 d· 18);:~ - Encerramento d:t disclIsslq d.) l'rl),lccto do ~cnado n. 30 de 1~"3 - ,\tlian:ellto <1" \ ' 0t(l,:ã.).

Ao meio-din. comparecem 32 Srs. senadores, a saber: Prudente de dOl'aes, Gil (joulal't, Antonio Baona, SOUZ,L Coelho, Joaquim
Sarmentu, Manoel Bar..dn., Cunha, Jun ior.
Cruz, Catunda, João Cordeiro, .José Bern;J,l'do:
Oliveira Ga1vi'io, Amaro Cavalcanti, Almeicl.'
Bal'l'eto, .João Npi V;1" Firmino da Si! veil':1,Ro·.i<t
Junior, Coelho e Campos, :\1anoc1 Victorino .
Domingo::; Vicente, Monteiro de Barros, Braz
Carneiro, Al'istide Lof'o, S:'.ldanlm :\Ial'inho,
Joaquim Felicio, ('. Ottoni, AmericJ Lobo.
Rodrigues Alvc.;, .Joaquim de Soum, ParaI1ho" , U. do Amaral e Raulino lIom.
j.brc-se a sessão.
E' lida, pogta em discussão e, não havend
l'echmn.ç'.õt'S, dá-se pJr appruvada a acta dn.
scs,:ã() antcriur.
Comp(u'ecern dnrante a sessão mais os
13 SI'S. senadores: Francisco Mn.chaclo, Gomen~or.l. Theodoreto Souto, Joaquim Pm'nn.mbuco. João Barballto, GaspaI' Drummol1(l, Messias de Gusmão,Virgílio DamJ,sio,Q. Bocayuva,
Laprl', Joaquim :\1ul'ünlto, Generoso Marque,;
e Esteves Junior.
lleixam de comparccer com cansa participad,. os Sl'~ . João Pedro, Thomaz Cruz,Nina
Ribeiro, Coelho Rodrigues, El,rseu M:ll'tins,
E. Wandenkolk, Silva Canedo, Arluilino do
Amaral, Pinheiro Machad,l Q Julio Frota; e
sem cau~a. pn.rticipad:1 os Srs . Ruy Barbosa,
Campos Snllcs, Pinheiro Guedes, Santos Andrade, Luiz Deltlno c n.allliro Barcellos.
O SR. 2'/ SECltETAIUO (sel'llindo de i") dá
conta du se>guinte
E'\.PEDIEl'TE
OITiciO>i :
Tl'e. tio I" sect'ctn.l'io da Cn.marn. dos Doputados. tlaLados de ;W do cGI'l'eutc mel:, l'ell1ettellll0 tt,> S( ;.\'uintcs proposições:
N. '1:1-0 Congresso Nacional decL'eta:
AL't. 1." O gOV( t'no Dbl'lr;í <1e".l(' .ii~ Illll Cl'('·dito exLl'aor({imu'io de 1.'200:00U.· Pi11'L\ dar
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cumprimento á. lei n. 120, de 8 de novembro
de 1892.
Paragl'n.pho unlco. O subsidio aos estados
do Piauhy. Pal'uhyba e Goyaz será di:;tribuido
em tres presh~,(jes de igual fjUalltia a cada
um, drntro do excrcício cOl'l'ente.
Art. 2." Rovogam-~e as dislJOsiçõe::l em contral'io.
Camara dos Dcputados, 26 de julho de 1893.
-Joao Lop,'s, pre,idente. - ,llltonio ,be'
rejo, 1" secl'etul'io. - 1'hollW:f Del(ino. -A'
commis~ão de finanças.
N. 44-0 Congresso ~aciollal d(creta:
Art. L" Fio<"\. o aoverno autorisado a c011si,
dern.!' nos quadros eífectiv0sdo COl'pO de fin.chinbtas dit arlUildn. torlo:5 os 'UUlchinistas extraordinal'ios que contarem mais de 10 annos
de servi<;o na m,Ll'inha de guerra, com boa:;
iniol'!lln.çõcs,
Art. 2." Revogn.m-se as disposiçücs em contrario.
Call1:1r,t do,., Deputados, 26 de j lllho do 1803.
.10·70 Lopes . presidcnto. - ,1.nto,âo ~t:;e "edo,
I" secretal'io.-1'huma; Delfino.-A's commissões de marinha e guerro c de fmanças.
N. 45-0 Cong!'cs~o Nacional decreta:
Art. I.' Fica o govemo antori ario a abrir
um credito sllpplementar de 18:480. para augmento dos vencimento" dos remadores e patrões das capitanias dos portlls da Republica
no corrente exercício.
Art. 2.° Revogam-se as tlisposiç'ües em contrario.
Camara dos Deputado;-;, 26 de julho de 1803.
-.To(1o L?p'~-', presiden te. - . bllonío lbe"edo, l° secretario_ - 1'hOlllfl~ Dcl(ino.-A's
commissõcs de marinha e guerra e de finallç'(ts.
Do presidente tl) ClUIl de EngenhaJ'ia, d:1.tado de 27 do c )!'l'ente mez, of-l'l'recendo á conside1'n,I,'110 do Senatlo acta da ~e,são especia,l
daq uelle club, l'calisatla a~?,5 do mez corrente,
reb tiva, ao pl'ojecto de concessão solicitada
nor F. DUllcker _- Agradeça-se e distribua-se.
Reqnerimento (los profossores do Gymnasio 1 Tacional, em fjUf', allegando terem sido os
,.eus vCllcimenks rquip,tmdo a(lR que pc}'cebem oS] lentes e pl' ,r 8S01'('S dm, outros
estahelecimeJ1LoN fedel'<les de instrucí;ã) supel'im' e> a.inrl:\. nã.) m,t"l'elll il1clnid ,,~, com,!
se 'lcl!.·m os Lentes, n;1~ tnhclL: '1 rlo;t VPllCIl1Hntos pttl'il () oxcl'cici, I de 1893. nem 11\l
crcrlit(l llellid,) p,ll'a p:\.garnentll :\.os rereridos lente>; no excl't'Ícin Ite> 1t\02. pedem que
seus nomes s('jn,m incluidos Ilas referidas tahellas de 1 80;~, viltando-se tambern o credito
]1l'eCiK) paI'a, SH\l pa~n~lllento de .iancit'lJ a
der.t'mhl'D ele 1892.-\'::; commlssües de in:;tr ucçào pu blil:a e de finanças.
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Telegl'amma expedido de 8. Paul.), em 271 demitt~r os f~lUccional'ios não eledivob, _"sU'I
do corrente mez, as~im <:llllcellitk:
:n! ol'dmado ,~ lei que regular as Domoaç'U 'S e
, D' P' 1· te lo j\!r r"o- lJl'e~' lente dCllli~sões, ub~el'\'antlo.as ga.rantias que fOI'em
,,,o 1.
I Ul e11
e ')"",
,Jt ,
dr:dloltbs IH~ mesma le1.
tlll Senad".
Não existo portanto ~), suppo~t!l. "iolação ela
«CoiJullel't:io, illdustri;l, povu rIa capitnl P '1'
meu intE'-l'luetliClsn,udnrn () Spnatlo e,~ ('all1i1ril lei urganicn, rlo [)i~tricto Federa.l . e, pois, é a
d.Js Deputad l:'; M'I'arleccn!lo ,L lei que el'COu a eommissão d' legislação e justiça (le pancer
quo se.i:1. () vct(, rejeitado.
aWmtlega em S . Paulo.
i:>alt~ das eomlllis,;üo!:l, 26 de julho de 1<93 .
Sincel'03 cnml1l'1ment(ls.- RCrJwi'di"o dI'
('clJJ'IJOS, pl'esitlente cio esb!(lo tle S. Pcllllo.»- - .Via" Riúci,·o.-]. L. Co~lho c Cao/pos .
Int"irarl0.
A commi.·s:i,o de con;;titui~,tlo, poderes o diTel egl'amlll:l expedido da Laguna, estadv ploma.da. est;l de accordo . -At·i~tides Loúo.
de S,1IllAl CaLllal'inôl :
-Q. Hoc.!y!lva.-F ..\iachario .
« Acabam de embôll't:al' praças dE" linha ela
O MESMO SIto ECREr.\IUO lê. é posto em tlisfor<,;a de Vantlelli para a villa cle IlIlal'uhy wssão e Rem deba.te ,tpprovado o requeripara <lepol' Q;I m,tl'ôlS, c.mtinúa ,\ ac<;ii.o <los mento constante do seguinte
sediciosos c· m fiados nas forças de Va ndelli
A pel'manencia da [~lrç3 aqui n;,da justifica.,
PARECER N . 144- 1893
R nu() >ler <t púrtul'bn.~·ão da ordem . Torna-se
Ul'!.!entc ,1 sua retirada.
Os lavr'vlol'es, ,ttclTorisodlls peh vunna- A' commissão de obras publicas fbi prelismo dos scdici,)sos, não \eem ao mel'e;d.o sente li telegrltlDma em que r1iversa~ auli.l~i 
Cdl1l vi"ere::;. O commercio e~t:\ privado de dadc~ da comarc,'\, tia Encruzilha(la, no estado
com muni<~aç:; J mal'iLinJa entre est.e p01'to e a ch Rio GI'unrlc do Sul, pedem a consi;.mn,ção
capital. A alfalidega impede o regre~~o dos de 9:0008 para um prlllongamento da linha
naVÍ0S. O vapor It0lJeiM!r;'lI, () ullico qne telegraphica da cidade d() Rio Pardo até
,tqui v('m tl'es vezes por mez, btmbem e~tá cabeça daquplla comarea..
prÍ\'ado . P1'int:ipi,\ a escassez d' g-encl'os:
A cornmis~ã·1, na ausencJa cJmplet..'t de inalimelltic.:.os. O cfJmmercio está pa.mlysad} fOl'maçües acerca da" localidade,.;, mas P:.L::;om p )de' export;\l' .
l'ecenelo-ll1r lt'gitima, a aspiração dos p~ticio
Pedilll() ; pl'dviclenrias ao m3.r!J:11 Flo- nari ()~ . é de pal'ecer sc~j,), o telegl'umma reriano, ,~() Senado, á C:llllal'a e á illlpl'f'nS,l, met tldv ao governo, para que () tome na
contrn eS5e::; üw !o,; cllll; teem pili' unit:o fim cullsidel'ução C'[ ne met'ecer.
sath;fbzel' c'1prichos, t:J!l1 pr~jui:w do cornmerS~nad),"2.7 de julho ele 1893.-(;'. B. Oltoni.
cio e la.voura. - J'íge .1Iartil1s . - .1I,rrcol:no
('aól-a{.- Ltt;; Jlllfjl/h,ües.- F':,·,It!m{o l'ci- -l. L. SO,,;(~ ('oe!ho. - Bi"a~ Car,leiro.
xe:í-a & Filhos. - Fmncisco Ca,,·los ('(Ibml &
A commbstlo de finanças estú, ele accoe'elo
Filhos. - Salt:alo P.n!/I}. - llu!r> COi! F,'(/,I- com o pa,recer supra.
lumlJeí"I.» (Segllem-:3e outras assignatul'a.s).S nado, 28 de .i u lho de 1893. - Jlar!oel ViInteirado.
ctol-ino, - Joiio Bw·!)alho.-Salr/rtJlha l1fa~' inho.
O 3° SR. S~C[{l];l'AmO (servindo de 2") lê. (l - {)omi'I!/oS Vice,de. - ROr/j'i!Jues Alves . vão a imprimir pam entrar na. ortlem do.:! JIonteiro úe BIIJTO~.-Q. Bocayu1)'('
t~abalhos os se:Juintes
() !!!i;r. Alnel~ico I~obo alleg'a que
PAltECERES
n. Ropublica tornou a mocidade br3.zilcira
tributaria cle cou.'as impoS.;ivei .
::\. l4:~ -1891
Ella estabeleceu em ,..eu programma scienti fico que a ll1a~ricul:1. nos cursos supl'riores
O VIl/n opposto pelo prefeito resolução do (Iepende:;~e de um ba,cltnl'elab rm lottras ;
Conselbo Municip :ll CFl 'l'egIlJa as cO'ltliçües cntratanto, poucos gymnasios fomffi creados .
de nomeação, tl"rnissfio e ~lIspensão dos em- De sorte que n. lll(,cirlade vê-se ne"ta <limci!
pl'egado~ mUllicip;tes, Jlii.o aSlSenta 0111 razão posiçuode querer "'eguil' uma cil.rl'oit\t s cieurJlIe o justifique .
tifiC<l onão p Jder , visto a falto (lo gymlllt sios
E' dil'piLO do consolho, expre~~o no ::\P rio modelados pelo Nacional.
•
nrt. 15 d,), lei n. 8;) d~ 21 de S> 1~Jl1bl'o (le
Esta cxiaencia, pOI tant1, ele matriculn.ndos
l 89:~, l'eg-tl[;~l' <t<; ('011 iÍ\;ões de 11')lIie,1,i'a", :-;1I!:l- sal)ios e"t;i, da,ndo o ; peior,'s rcsul tado;; e hem
pensão, ,\]>o~~llLatl(ll'iu e outl'aH dos emprega- palpayei8.
dos de todm! ,18 l·eIJ<1l'lir~ões.
O.,; prepamtorios de ltqje nã() Hão tuo bem
O direito que pel) § 7° do al'L. l!J assiste ,lO e~tudados como eram outr'ora quando em
prefeito para 110meal', smperuler,licencial' ou menor numero.
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o paiz não póde permittir uma sem"lliante
estufa, que muitas vezes em vez de crear
pl i'nta~~ cheiaR de viço e intelligencia as
atrophia e as mata.
Mas tlsta não ó a que~tão E' realmente
o ieleall'epublicano o en~in), cl'eanclo joven,;
robusw.< , fortes, cheios de &1.ude e com instrllcçJ o corresponden te.
O Indo das .'ciencins naturaes não foi esqur'cido; ê esta scienda que hoje modifica os
conl1ecimentos humanos. A sciencia naturltl
pOI' assim clizer a lente pela qual penetramos,
diz OOl'ilc1or, a~COU8as que nos cercam_ Com
o auxilio della veem-se specimens curio."~
como pOl' exemplo aquelles apl'esentHllos pelo
ilIustre senador p~lo Ceará, quando estabelcc~u a confusão ou a falsa, interpretação que ~e
da, entre seres que pertencem a este ou aq uelle
remo.
Mas. já que o orador tocou neste bello
exemplo dado por S. Ex. da tribuna" pede
licença pal'a dizer que ao ou vil-o tallar pareceu-lhe ver em S. Ex. o republican ) ,1.1're[len ditto de o ser. Ju lgou ver na bandeira de
S. Ex. a cor(:(1, .
O '-OR. CATUNDA dá um aparte.
O SR. AMERICO LOBO, continuando . diz que
de outra fÓI'ma não pl'ocediam os reaecional'io~ de 1837; p)J'qlle não se sabi,Lm os erros
da a.narchia existente no Brazil, ellc.~ morriam abafarlos no silencio. os paquetes eto
nOl'to. 110 tempo do i.mporio, eram gondolas
PUI'üLdoras de esquifes, isto é, uma Iist.a rle
assa :si natos lá commettidos . Portanto, havia
uma anarcltia .
Não se tenha saudades desse tempo _
J<'olga muito o orador de sabp-r que S. Ex .
não quiz hastear aquella bandeira. Voltmdo
o or'l.tiol' a0 progl'êl.mma. da Repnblicn. , vf'm,
em nome da mocidadl' brazileira (Iesta capital,
Qfl'ej'ecel' Ú, consideração do Senado uma repre;;ent:tÇão pa?a que a sub:1letta iL sahedoria
dI\. commi~são rle instl'uc<;ão publica, afim de
que se fa<;a algu ma COUS!t SObl'C o C]1H' existe,
para-que es.:n, mocirlade saiba e m que terreno
estilo
Exi:{e-se para apresentação a, exames de
mediciu<1 o beIlo titulo de bacharel e m scien·
cins .
Isto deve-se glllll'dar para ma i;; tarde; para
agoril é avançar muito.
E).:igem- ~e agora preparatorios excessivos
pam n. ma,tl'icula em certos cursos, preparatorios que SlLO verrladeil'as antecipações.
_\ssim, as sciencias naturaes pód"1m I'ervir
pal'a os homens de direito e devem servil'
para a e~cola de medicina.
O homem Cjlll' esturla póde conhecer a verdade e i 50 independente Ile titulo_ A verd,Lde n:io é um ponto interdicto; não é llIm.
deusa que negue o seu eonhecimento aos seus
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cultores sinceros e devotado'\ ; e l1<. é uni versaL não é privilegio. Portanto, () preparo nas
aeacle'Ttias é uma Rimples esgl'im(l, para o
cultivo r1essa verehlde .
Suppõe o orildor q lle o Senado não está
muit, cheio nas i,leas Ih antiguidade c que a
memoria ela mocidade lia (le el~spertal' em si
um,. atmosphol'a ele sYl11parllia.
Entl'ega-1I1e. portan to, a causa destes moços
que hã.o de sar jJar:t o futuro os s:te'rdotes tia
H.e pu blic,t ; q 1Ie hií.o de sentar-se nestas carleiras c enche!' () Bl'azil Ile glorias e de f,'liciclaele quando um ditL elle" aqui estiverem_
O Slt. A)JARO CAVALCANTI - E que não
estejam. estarão no;:; bancos da sciencia, que
sa bem mais cio que este.•.
O SR. AMERICO Lono l'e.;pondc que não ha
sobre isto a menor dm-ida, n;io excluiu a
sciencia ; e como elt s se dirigem de pref~
reneia ao Senado, ll1anif'esltmdo assim uma
especie de affeição,sel'iÍ, ulIla occasião , qUil,mlo
elle;; e5tivel'Plll delibel'<\l1llo nos conselhos da
patria, rle lembmrem os nomes dos que não
procuram encher tle urzes e espinhos o seu
caminho, antes facilitaram o sen aecesso ao
templo ela sciencia. (.lluito b~iIl, ílmito blnn.)
Vem iL mesa a seguinte representação, que
é enviada á. commissüo de instrurção publica:
Ao Congresso Nacional - A cOil1missão
abaixo assignada, representante da classe dos
estudantes de pl'eparatol'ios , E' de accorl1o com
o pitrecer de <it:lUS mes tres. vem á vussa preença pud ir-vos que lU')difiqlleis a lei de 8 de
novembro de 1890, que ref.ll'!llOU o ensino
publico, ou que, pelo menos, adieis ate à occasião opportuna a sua plena execllçfio . o que
poderá spr vel'ificadf1 pelas congre.:-açõE's dos
institutos fer1erae~ de instl'l1cçito ~ecundaria_
As exíi{eneias ('Xcessi va;; e allegarlas q l1e
aq:lella lei dptel'mina para a matricula, no~
imtitutos de i.nstl'ucçiio sllperior, não podem
seI' acef>itas, a menos que não l:iejam burlados
os intuitos do legislarlol', quer pelos examinadores, quer peloq estu(lantes, o que produz
pratic-amente cfreitos ainda peiares, em relação á educação social da rn cidade.
Si, a pedido tias respect.ivas congregações,
teem sielo modificado.' o regnlamentos dos
institutos dR instru cção superior, e até do
Oymnasio Naciollal, attenLa a impossibilidn,c1e
de serem seril\mente I'pspeiLalbs suas exigendas , como persistir em nn.da alterar. quanto
ao que aquella lei E'stab('leceu em relação ao
en~i no dos estllcl,tnte:; livre de prepal'atorios,
elevado' ao numero de quaü'o, pelo o acerescimn dos segui ltes: algebl'a, trignometria ,
pbysica e chimica e historia n<ltural ~
Certo de que a simples leituril das exigencias ria lei de 8 de novemhl'o de 1890 vos
mostrará a necessidade pratica de altera,l-a,
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ou, quando menos, de adiar sua execução
p:1.l'a quando mais elevado f01' o lüyel do 1l0S;,;O
adeantamento inlellectual peh lwolur,~I() normal tln. instl'ucç'ão puhlica em todas as Ruas
esphel'as. esperam os estudantes de preparatorios que em consideração serú, tomada a
justa. reclamação que ora \'Os fazem. Saude e
fratel'l1idade.
Capital Í<'eüeral, 22 de jlllllO de 1893 .A commissão: Renjami", Laf/f}.- o,; ta rio de

do qual, si f,'r .julg~do objccto de deliberação e f,ir á respectiva commÍ>;são. poderei
preSk'1.1' alguns eschtI'ccimcntoti na medida
de minhas forças áquellcs dos illu"tres cullegas que tenham qualquer duvida.
Vem á mesa, o seguinte
PROJECTO "'. 33 -

1893

O Congresso Nacional decreta :
Farj(! Souto.- Augusto ['clulino de S01l=". Erlgaj"{lo Guilherme Pahol.- Pe'/ro CCII'{,OS ele
Art. 1. ° A succe 'são dos herdeiros para o
Andl"ade. - Joaquim Tava,'es Guen'a Filho .- recebimento da importancia do monte-pio
Jose Tavares Bastos Xelto.
militar, a que se refere o art . 19 e §§ do de-

o

~l~ • •"-ntonio

Sr. pre·
sidente, tendo de apresentar á consideração
do Swado um projecto de lei, estou convencido que poucas palavras serão sufficlentes
para o justifica,r. visto estar baseado nos molhores principio~ de justiça, e de equidade.
Por decreto n. 695 de 28 de agosto de 1890,
foi Cl'eado u montepio para as fa,milias dos
oJficiaes do exercito, similar ao da marinlm e
regulou·se o modo de sua fundação e appli·
cação.
O a!'t. 19 do referido decreto regula <t suc·
ces ã.o por esta fórma (lê):
«In, a viuva emquanto viver bonestn,mellte
ou emquanto não mudar de estado, casando
com pes~oa civil;
2", por morte da do pal'agraplto anterior,
ou dados os casos alli previsto~, a' 1l111a~ solteiras ou vim-as, quer legitimas, quer naturJes legitlmadaf'i, com direito ainda. á l'eversão das quotas de pemão tlnquellas que fallecerem e mesmo que depoii; ca em com qua.lquer p('ssoa. civil ou militar;
3 '. os filhos legitimos ou naturacs legitimados, f;('llllênte até a idade de 18 anuo,; e em
rever~ão das quotas de pensii.o de lln~ para
outros '
4". às filhas casa,das, sem direito de reversão de quotas ele pensão de uma para as
D::'leua -

outt'a~;

5", A mãe viuva, que não perceber algum
outro soccorro dos eofr-es publicos, por algum
dos moti vos aqui declarados. e no caso de perceber, lhe serà permittido optar;
6°, as irmãs solteira e llOI1CSt';1S, mesmo
que ainda tenham pae vivo e sem direito á
reversão das quotas por ~obreviYencia de uma
á outra».
Como se Te, não fni previsto o caso de ficarem filhos do primeiro matrirnonio, caso
o instituidor passe a segundas nupcias.
O Senado comprehet1Ue o~ male:; que dalli
podem provir e pOl' isso, pnl'a regular' os dir eitos dos filhos do instituidor, dado o caso
de que t ~'ato , resolvi com outros iIlustres
collegas a,preSenk'lr um projecto a respeito

creto n . 695 de 28 de agosto de 1890, serti.
regulado com as seguintes modificações:
(1) do instituiJor que contl'ahir mah; de um
matrimonio e vier a fallecer, sem deixar filhos do ultimo consorcil), caberá. o respectivo montepio a todos os filhos repartidamente;
b) no caso de existirem filhos de todos os
matrimonios, o monte-pio será dividido repartidamcnte pelos filhos, sobreviventes do
insti tuidor _
Sala das sessões, 28 de julho de 1893 .

,.lntonio RaMa . - loiio ~Yeiva . - A".el·jco
Lobo. - Pa rrll!h os. - Cunha Junior. - Goilumso,·o. - Firmi,10 da Siheira. - _llmeida
Em·l·elo . - Saldanlla Jlurinho.

Estando a,poiaclll pelo numero de assignaturas, vae a imprimir para entrar na ordem
dos trabalhos,
ORDEM DO DIA

Entram successivamente em lliscussão
unica e são sem debate appl'ovadas as redacções das emendas do Senado as propo,>i!{ões,
n, 13 ele 1893,1ixa.mlu ,tdespeza do Ministeria das Rela.ções Exteriores pam o exercicio
(le 1894 e n. 24 rle IbOa, fiXIWdo as forças de
terra p~u'a o exercicio de lb94.
Srgurm·se em dh;cussü,o unica, a qua.l encerra-se ,'em deva,te as emendas do Senado à
proposição da, Cam,Lra dos Depntado'l n. 5 de
18\J3 esüLbelecendo a divisão dos districtos
eleitorae.'l e que f'ora,lll rejeitadas por aquella,
Camara.
POSk'tS a. voto,; são as emenda::; rejeitada.'l,
visto não terem obtido os dous terços do!'!
vut{)~ presentes .
A proposiçãu vae a. commissão de redacção
pa,ra redigil-a d(' accordo com o vencido.
Continúa em 2,' di seus 'ãu com as emendas
otrel'ecidas, a proposi,ã.G da ('amara dos Deputados 11. 10 I, de 1892, autorisando o governo a c()ntractar com F . Duncker ou com
a com}"Kmllia por' eUe orgunisada, <t concessão
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de uma linha ferr&1, que, parLinr'o da Capital! do preoente anno, diz: « Ser-Ihe-h5.o conceFederal. vá entroncar-se em Enü'e-Rfos com didos todos os favores que a outras E''1lprezas
a Estrada de Ferro.Central do Rl'uzil c pDS- se tr.nham outorgado, menos ~t garantia. de
sando por Pekopol1s.
juros e subvenção.» Ora. si dá todos os favores, menos a garantia ele juro::! e subvenção,
O Aro Christiano OUoni-Se.ja- dilAhe a isenção de direito8, dão-lhe o privime permittido antes de pl'O. eguir, voltar a legio de zona, <lá-lhe concessão de terras puduas das observações que hontem o1fereci ao blicas e outros favores.
Senad@ e firmar as concl UBÕe.'! respectivas das
Progresso admira vel! O pretendente não
quaes terei de derivar coro11arios.
pede favores: a Cs,ma.r« generosamente lhe
Uma dcllas referf;1-se li pequena ana.ly:le concede isenção de direitos; a commissã.o, em
que fiz do pl'ojecto substitutivo da commissão. competencia de generosidade, accl'e3)centaNotei que o artigo relativo aos 30 % offere- tudo quanto a outros se tenha dado. E entro
cidos a0 governo está redigido de modo C[ ue estes favores vaA até ao privilegio de zona &
abre a porta a pr('juizo se rio do Thesouro. uma linha que não tom um só metro que não
No Pl'ujecto da Camara se dizia: A compa- ofi'enda as zonas de outros.
llhi,: oITerece ?o % f!a Rua ?'~I1(Ja bnda.
O SR, BRAZ CAR:>iEIRO - Eu explicarei es~e
Na0 ha aqm dUVIda possivel.
facto
O artigo diz: 30 % da renda IJ!'lüa do tra.
ego que passlZ?' po)" Entre-Rios e (m' ceflirla á
O SR.. CHR.lSTIA.NO OTTOColI-E~tes treil artigos
empreza. Si o artigo assim ficar, os empre- do projedo substitutivo não podem deixar de
sarios que são espertos dirão: lln.dn. devemos ter retoque, si o Senado quizCl' vot:lr a condo trafego que vae da ct\pital porquA não cessão.
passa por Entre-Rios: para ser-lhe cedido e A outra ob<ervação que deseju retocar, recntregue directamente pelo publico na estação fere-se á th.lta de estudos. Hontem me occupei
d:t Prainha. O nebre l'elator concordou em especialmente com estudos previos feitos pelo
aparte com a. observação, pelo que de carLo governo, á. custa do Estado, embor::\. n;). adjucOl'l'igirit a redacção do artigo.
dicação das obras se faça pagar desta c1espez;\ ;
Segunda. reflexão sobl'(\ o C;lSO do resgate:
ma é tambem de nota.r qy.e o proprio emRegulado o preço pelo termo médio da prezario não fez estudo ~erio.
renda liquida. de cinco annos, deve accl'e:::ceuAdduzirei duas provas de que não se tinha
tar-sQ não comprehendidos 013 30"/. offcreciuos nenhuma üleo. assenta,ela, de como tuclo estava
ao Estario.
no Cl,r. Pedia-se concessão para. vender, mais
A equillade do resgate consiste em nã.o pri- nada.
vaI' o accionista da renda de que está usu
O SR. CRuz-E' i-'so mesmo, é a verfruindo; e esta renda não comprehendel'á dade.
aquelle~ 30 %, Exemplo: A companhia re·
O SR. CHRlSl'là.NO OrrnColI-Primpil'::J.: a colcebe 100, gasta 50 como custeio, recolhe 30 ao Locação
(ht estação principal na. capital dR
Thesouro. e dá aos accionistas 20. Só este~
Republi.ca.
20 podem ser a ba e do resgate.
Desde a origem desta elllprez:t até depoi,;
E' de esperar da lealdade da commissã.o que
discus"lão do Semdo em novembro de 1892,
addite em artigo as palavras -não cómpl'e- da.
nunca. se /àlloll em outra. collocaçií.o para
hendidos os 30 "/0-0 que removerá todas as esta
estaÇ<to sinão em dous lu'ct:1res obtidos
duvidas.
pelo arrasamento do mor).'o da Conceiçã.o, da
Observei ainda, sobre o ultimo artigo sub- rna
dos Onl'Í ves para bêtixo.
stitutivo, que concede ao emprezarlo favoArrazavnm tambem as casas de nu meros
res que eUe não julgav1"t necessê1t'ios quando pa,res
da rua da Prainha. p:lm nlarg,tl-a confez o seu requerimento, favores que a Camara sideravelmente.
o qU(' seria grande beneficio
não lhe concedeu, favores que a commissão
lhe negou no parecer do anno passado e con- li cidade.
O Sr. Duncker, em respost:t flne deu pelo
cede-lhe hoje.
jornal á.~ minhas observaç{íes. so fhllava no
O SR. BRAZ CARNEIRO - A Camara conce- arra~amBBto do morro e alal'gamonto da.c;
deu·lhe esses favores.
ruas.
o SR. CIIRlSTIANO OTTONI - Perdão; a Ca- Hoje, porém, na audiencia que pedi ú. commara. concedeu só a isenção de direitos de im- missã.o, o morro e a.~ c:t<as COO(,igUilll ficam
porta.ção, que o emprezario não tinha pedido; em paz; a communicac;ão para a. S~:lItlf' consera commissão, o anno passado, em seu pa- va-~e em seus sete a oito metros; (1.l1alldona-se
recer, glosou essa concessão da Camara" pelo a idéa do melhor,1111cnto rI~s commnnicnçües
fundamento de que o empI'ezario não a jul- urlJanai! e a estação agol',~"c Pl'O.Jf'CW. ;'qucm,
g-ava necessaria, porlJue não a pedia; entre- demolindo as casas clt s quatro qual'teirlies
tanto, é a mesma commissão que, no parecer comprehendidos entre aSl'uas (nomes antigos)
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da Prainha, BeneJictino::l, Pescadores e Ourives.
A' vÍ::lta desta mudança que me SUl"pl'ehendeu, clJiuei lle examinar a área obtilla ;
reservando em touo o perimetro 20 metros
pa.ra ruas publicas, fieam para a estação
pouco mais de dous hectare::;.
O comprimento medido na rua da Prainha
é de I 30 metro~. Garanto ao Senado a exaeti·
dito destes a lgfll'ismos.
Ora ha ue haver tl-ens mais corupl'ido::l do
que 130 mptros . E' a,bsolu tamente impossi·
vel coHoi.:arnos dous hectares as epenclcncias
essencilles dtL esttt/;ão cen lraI.
A estação do Campo, ~E.>m a~ depen leltcias
de S. Dio!!o, sem o appl'ndice dH, Gambôa,
tem mais de trl'.,8 hcctare".O seu comprimenlo
Ó de 5~10 metl'os.
Está. apertadissima, ha ab~oluta raltn. de
espaço.
Tudo isto proya o que dissf'. Projectou-se
no aI', sem convicção, quer'~e concessão pal'a
vender, mais naJa .
A commislIão diz que lhe fllram peBsentes
a planta e () perfil da. cshção. Vi a planta
de um edificio, não vi a planta da. esta.·
ção.
O SR. BRAZ CARXEIRO - Vi a planta da
estação.
O SR. CHRISTIANO OTTONI - Da estação
toda, não. E tamhem u'io vi perfil de cousa
nenhuma; o que a commissão chama par/il,
é apenas uma lachada.
O SR, BRAZ CARNELRO - Cham'~-s~ elevaç<lo.

O SR. CRRISTIANO OTTO"fI - Não é elevação, é fachada, ; a eleva~'ã'J é córte dv ndifi cio, qlP a com missão não viu..
E' uma fachada, um fr'Ilt.espicio desenhado
cum muito primor pal'a t:tSCin,tl"COm') par'.'cc
que fascinou aos meus dou" collcgôLs.
O SR. JOÃo CORDEIRo-Pan i~so f'llcs são
gra.ndes.
O SR. CIIRlS'rlANO 01'1'0XI-Foi o que vi,
mais nada.
Outra pova de que em I'mprcza planejada
no ar, s"m exame serio, é o que se P'"'lSOll
aql1i mesmo a re<;peito da subida da sei·ra.
Fui. como todo; nó., temOil sido, procul'H.do
pelo!; defenores da empreza antes de pronunciar·me no Senado'
Diziam tod01-E;:;ta linha, com n bitola d~L
Centr'al, se;'á no tu turo encorpora/la a ella
circuLa ndo I:leus trens em to,jas as li n tias. Nrsse
CllSO ohservav:1., as condiçiJes teclmicas hão
de ser as mesmas Sem duvida .. me respondiam. E e por isso qu<\ rakllhnd.l com o de·
clive maxirno da Central, l, 8 % i1.chei que a
subida da sel'ra,R50 metros, exige uma rampa
de 47 kilometros.

No dia seguinte, respondendo· me o Sr. Q.
Boc:lynva, referi mio-se a i nfot'maçõr>l da.
rnesrmt font~, diRse-f,1I1am-me em 20 kilo·
rnetr'os de subidil o que c:.Jl'respon,ie, ,1
mais de 4 "/".
Ora, entra I, 8 n/o e 4 "/0 e declive 11a n.
mesma ditferença que entre o barat0 e oca·
rbsimo, entre o orelnario e o extl'aol'fllna·
I io entro o normal e o excepciona.l.
Agora, \la audiench pedida á commissão já
não são mais 4 o/u nem L, 8 % , são 3 1/'2 por
eenLo.
Por conseguinte, o projccto foi org,l,lJisado
tt pressa, sem si ter itléa nnnhuma do modo
enmo executa L·o, Concessãr, para vencer,
mais nada.
Continuarei agora no que ia bontem dizendo sobre as vantagens gernes do pI' jer.to,
O Club de Engenharia que funeciona. llB:3ta
capital, é urna associação de profissiünars,
muito5 dos quars teem dado provas pmtici1S
de SU:1 habilid ,de;l'cunido$ costumam estmlar
C, llll zeLo os asumptosdC' :3ua competencin ("llOir.!.
dos):chamou a si a questão Dun('kel', que int,ere~sa tanto ao publico e cncanegou de seu
exame uma cllmmissão de ilCU ~eio .
Devo doclarar ao Scn:1c10 que para esta deliberação não houve inidativa minh:t de especle alguma, diI'C'cta ou indirecta.
Tenho a hOUl'a tle ser o presidente do In·
stitulo PolytC'cilnico, aS30ciação do mesmo
gcnero que tamlJem conta. em seu seio ellgenheiros bab~is e estudiosos.
Si houvesse de proclll'ar sub. idios fóra.
do Senado para esta discu~s<i.o, naturalmente
não havia. de exautorar os collegas que fizer a m a honra. d \ collocar-me na. Ci d,'íra
antes occupada pelo SI' , Conde d'Eu,não Lhes
faria a i nj usti ça de os deix:1.l' de lado e con su ltar a outros, a essa a~~ocia\ão me dirigiria .
Não dei Ulll pag~O, assim tomo , não é inutil
dizel·o, drsde que vieram a~ m f'nr'!TIaçÍJe" do
governo, o Senado me ó testemuuha, Í<,nbo
guart.lado 80brc esta quest.ão e tudad I si·
lencio.
Os meus desabafos são aqui unicameute
('lloçtro;,do a tl'ibu1!a) ,t C'ommissão do Club
de Engt'nllaria. d('u o seu parf'cer, q UA foi
approvado unanimamente fi hoje foi a :Idit da
ses~ão distribuich1 no Senado.
Neste parecer se df'monstra: lO ,que ,t capacidade de trafego da linha singela d? E,
C" nt.l'a I, mediante melhoramentos de fiu'lerado custo, qur 11 commissão indicou, póde de·
cuplicar :1. mHS~:l dos transportes ;](, 11' .e8;
2\ qu li concessil0 petUda pelo Sr, Dl) 'lcker
diminuindo o valor da Estradit de Feno Central, prejudica o credito publico, entre cujos
elrmentos, figura a posse de tão valioso pl'Oprio nacional; 30, que os 30 "/0 olferecidos
pela empreza ao Estado, siio uma peeteita
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illusão, porque a Central cedendo parte do ,empl'e COl1servar o leito e obras de arte;
seu trafego continua a custC<lr a parte COI'- a causas dv estrago são os phellomenos
rcspondente rle e trada, e este cusleio ab- atmo"pllerÍl'o ls e a vegl'tação, os quaes não
sorverá os 30 "/0 offt>recidm; c dpixnra perllas, e"tlll a' ol'den do Sr. Duncker'.
suppundo que o tl'at'ego cedido sf'.ja de 50.000
A t"'rceira verba. que me fitlta considerar ê
tonel:tdas em cada direcção, cc'l,lculou a com- tw 10 que e refel'e <Í tracçao; esta parte soffre
missão o prejuizo em mais de 800:000$ l'educ<;iio pOl'que o llumero de trens diminue;
annuaes.
mas pergunto: fica extincLa ? Não, fica reduDemorar·me-hei um ~ouco neste ultimo zida, mas não dc,.;apparece.
ponto, porque a damonstl',lção dada pela com.\ Iillha de EnLro-Rio~ para ljaixo ba de
missão, demoO'traçao technica, e po~~o dizer continuar a. fl1nccional'; os trens hão de ir a
mathematica., depeude de cal cu los e 10rmula. Entl'e-Riu~, porque esta e'tação não lta de ficujo de~envolvimento nos levaria tempo e ('ar iot'ommunicavel com a Parahyba do uI,
enfadaria o Senado.
Vassow':\S e tOI!O o valle supel'ior do rio; ,rão
Por este motivo, dar·j demonstração 1JO[' a Entre-Rios e voltal'ão quasi vasios, por
out['O methodo, mais re um ida, independente graç.t elo i<'I'. Dunck.er.
das formulas a q UI' me referi, e ao alcance
Continuando os trens :1 transitar em menor
numero, t.eremos aqui alguma reducção de
de todas as intelligencias.
Os 30"/u Fão pel'feita burla. A rendaliqui- de:peza, mas de quanto~
da de urna estrada de ferro, sabe tudo o
A,lmittamo' metade, o que é ('xaggeraclo e
mundo, é a diffl'ren,;a entre a renda bruta e metadp do llm(l, das tl'CS verbas é muito mea. despeza de custeio.
110:\ ,Ie met:Hle do todo
Mal< façamos la,rgas
Si ,t Centt'al tiver 30 "/u de remia liquida, cOllce,sões, admiLta.-ee que todo o eusteio da
e que gn,stou 70 no custeio
pétrte que o Sr. DIlncker despqja fique l'eduMas nestes termo vem ,t \lova empreza e zidu ti metade; vem a ser metade de 70 "/. ou
toma para si. não :~O ma" 100; toma. para si :rl da ren,la bruta.
toda a )'611da bruta daquella parte do trafego
Assim. a Cenkal que antes da idacIe de ouro
e diz: cederei ao governo 30 "j".
do r. Duncker cobrava 100, g:u;lava 70 e
Ma<;, tomando tocla a renda suppl'ime por tinha ~O liquidos, parte dehaixo da. protecção
ventura cll~teio cOl'respondente? S6 neste (Iaquelle sen hol', entregal'á os 100, recebera
ca. u a cessão de 30 "I" serirt indemnisar;âo :~() e terá de ga~tltl' 35! !! Aqui está o beverdadei.ra e lea L
nelicio.
'i não suppril', fi, estrada dá os 100, recebe
Póde-s dizer q lia a pOI'centagem de 30 %
os ;~O, isto é. pC'rde o 70 com que pagava. o é uma fantasia, porque a Central em I 92 só
custeio e fiC<1 com eU" as costas.
teve de renda liquida 13 "/0 da bruta. Ne!!te
Acaso, ficará a Central alJiviatla da quota ra., o calote é maiol" porque I:~ Ul o liquidas
de custeio relativa ;1.0 tl'aJago cedido? ~ignifiC<tm 87 n/v de custeio, e a sua. metade
Vejamos.
4:~ l /;!' O," é () que a jll·oteflic/a Central teria de
() cu~teio de uma estrada consta de nume- pagar com os 30 "/" da esmola UUDcker.
l'OSiLS "(,I'bas. mas !lHe ~e podem todas C011• 'iio hh logro m'lis bmn ca.ractC'risado. A
centrar em trcs vel'bns coltectivas. A pl'i- lIinguem quero olfenr!cl'; ma~, sómente para
meil'a g-'ande v(",'ba é ;1, rIa r1espPZil. geral, p~'ecJsar o }.lellSàlJ1ento, ll e ç'o liceu, .. para didil'ecção, inspecçiio do trafego, cLlntabilidatle, Z~lr que essa offerta parec" uma. e>,pecie de
estu!;1o~. etc., tudo que é administração e di- cOnto rio vO'lal io contado pelo SI'. Duncker á
rer('ao geral.
.
..
Estrada Ceotral.
Pergunto: e~t.a part.e do custelO dil11l1lUe
.
para a Central em consequencia do presente
O Sel?ado deve reltechr, que o .Club ~e En~
ao SI'. Duncker 1
gen ha,rJa merece algu ma. coni>ldel'açao ; e
Está elal'o que não. :->ão se sl1ppl'ime o um~ associa~ã~) composta. ~e protissionaes, e
dÍl'ect.or, o inRpc.ctor de t.rafego.nem um li vro 111.lU1~OS h_abl,lls'Jl mos; o p.resldent~ ?essa assodfl cont.ahilid:'ld(· 110m !'uw'c:'lQ alO'uma aumi- CIaç;.-to nao e so um habil engenhelf'o, é uma
nistrativa; tudo continúa, a dC'spc-za é a alta c:t]laciJatle inLellectual, um talento tora
mesmn.. Não lHI. nesta partC' do cl1steio um de liJlha. ( lJlOwd )" .)
só vintem de pconomia .
A eommis:;:io que t'studou e~ta quest.ão reA 2 m'dem de t1espeza é a C<JIlservaÇ<'lo do commenda-se Lambem muito; compõe- e do
leito. SAra df':lig:'ltlo em Entl'e-Riof< o tra1e;."0 Sr'. gelleral .Jardnn, antigo rlircc 01' das Obras
mas a estrada !la de c 'ntin nar a conscryar Pllblica8 desta. capl tal e cLJef~ dos bem dil'igitodo o seu lei tO,ohras dn ,trtc' (\ super- dos e,. iudos da Edl'an.:t Ile Ferro do Norte; do
structlll'll.. sem t1ifferença de um só metro.
Sr . 'iemeyer que deixou nas omcinas da EsA linha. de Entre-Rios para baixo fica com trada Central notaveis vestigios de sua pel'ium tl'afrgo que certamente mlllca hade rernu- ci,\,; tlo Sr. Chagas Doria, joven engenheiro,
nemr, tirada aquella pente. ~1as é preciso a quem conheci pela primcira vez, mas a
I
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quem basta f<tllar para ver nelle um moço de
grandes esperanças.
Tal é a commissão que esturrou a questão'
os presentes acceltaram unanimes as conclu:
sões; ?OS ausentes, o Sr. Parl'E:lil'(ts Horta, engenl~elro notavel, por alguns annos chefe de
se~ça? na secr~taria da agricultura; e O Sr.
O1r-::elra. BUlhoes, outro engenheiro de reputaçao fe~ta, mandaram rlizer que adileriam lÍs
conclusoes da commissão.
Conheço grande numero de eno-enheir-os e
ainda não encontrei um que apPl:'ovasse esta
concessão. sinão o que aqui veiu assessora,ndo o S!'. puncker no dia em que procurou a
comml8Sao do Senado ; elle e habil mas na
questão é suspeito.
'
E !la de Sel1:1.do! h.~ ele OPoder Legislativo,
contra todas as opmlOes elos homens competente,', contra as informações do director da
estrada d~ ferro e do. governo, isto é, dos responsavOls pelo serVIço, contrariar tudo lavrando uma concessão que todos condemnam
chamando sobre si um~t responsabilidade qu~
~or sua natureza pertence ao Podor ExecutlVO, desarml1nrlo-se para a censura no caso
de não .nos darom, como e do seu deveI', a
regularlda,de de seus transportes? E isto
para que, senhores 1 Para ensaiar uma idca.
nova, nuuca praticada em parte alguma do
mumlo que o Sr. Duncker quer experimentar in /!1,nima -vite?
Mirifico! expande-se uma viação ferre!\.
por va~tas regiões ; arrec· da os productos .
dev~lve tudo acondicionado em seus va,goe~
c~mmho ào emperio commercial a. que se destmam; de repente, ataca.da de flaneo por
uma linha parasita, ha de parar, eu tre o'aL'-1I1e
tudo e continuar com seus carros :asi08 !
Não creio que o Sena/lo appro\"e tal contrasens,?, tão revoltante desproposito.
Nao quero a,busar da paciencia do SelladQ,
demoI'an~o-me hora na tl'ibuna ; somente não
posso delxar de occupar ainda. por alguns
minut~ sua attenção com outro ponto: a depreClaçao da Estrada de Ferro Central a diminuição do seu valor como elemento de credito publico. E' um propl'io nacional de muita: impol'tan?i~, já no.s cus!ou 130.003:000$ !
Amda sem ldea de abonaçao, a simples posse
dessa propl'iedade mauifestamen concorre
pa.ra o cr~dito do Estado. (:l.pOi(utos.)
SI, porem por algum embaraço financeiro,
ou P?rque se pen"e (como eu penso) que o
cu~telO pelo Estado lIa de ser sempre máo si
qUlzer o Poder Legislativo alienai-a por arrendamento ou venda, em tI lIe po~ição nos
acharemos tendo ao ladoo o privilegiado Sr.
Duncker ~ arrl?dará toda a concurrencia
dara. lei ao governo.
.
P~ra se apreciar o grande alcance que tem
uma pretenção destas, que ouso qualificar de
monstruosa, convem conhecer como esta

°

locada no paiz a Estrada de Ferro Central

com as suas ramificações.
Nem todos conhecem o interiol' do paiz.
Não é uma rede de estradas propriamente
uma rêde como a franceza ou a belga irra:
di and.o de Paris a Bruxellas, em toda~ as direcções e ligados entre si os ramaes, imitando red.es.
O proprio nacional a que me refiro tem
muita semelhança com uma arvore colos~al .
tem suas raizes n~ste cI!J.porioeommercial, d~
qual haure a sOlva; estendem-se eUas ao
encontro do commercio marítimo, que lhe
fornece a. alimentação.
O tronco nasce da praça em que nos achamos e cresce quasi unitbrmemente até a Barra do Pirahy, sem ramificações notaveis.
Ahi diyide-se em dous braços ou grandes
galhos, de :mais de 100 kilometros cada um,
pela margem do Para.hyba, rio acima para
S. Paulo, rio abaixo para Minas.
.0 galho paulista ra~ifica-se para Minas
RlO,cbamado tambemRlO Verde e proseO'uindo até S. Paulo V<1e unir se a grande" rede
daqul)lle prospero estado.
de Minas tem muito ma.ior uumero de ramificações.
Sem fallar nas duas linha~ de Valença e do
Rio das Flores, que estão aquem de EntreRios e que a.traves~am o município de Val'lnça e penetl'am em Minas, sem (allar nessas duas, é de Entre-Rios que começam as
grandef; ramificações.
A' direita., f) grande galho do Porto Novo
do Cunha, ligado á rede da Leopoldina que
vao até as margens do rio Doce, lio-a toda
aquell a região ás cidades de S. Fidelis
Campos, Macahé, Petropoli's Nitheroy, atê
esta capital.
. De l!;ntre-Rios ainda segue á esquerda la
linha do centro, com algumas centenas de
kUometros e que vae ligal'-se a cerca, de ~.ooo
kilometros navegaveis elo rio S. Francisco e
"'eus afflucntcs.
Desta ainda destaca-se a linha de oeste
que servindo a grande nUIilf'\rO de cidades l~
vae caminho do rio Grande, aguas do rio' da
Prata,.
Tambem o ramal de Ouro Preto já nas cabeceiras do rio Doce. podendo encontrar-se
com <1 rede da Leopoldina, na marO'em da.,
quellc rio.
Tal é a frondosa ramificação do grande galho mineiro.
Pois bem ; o que se 'Pretende é cort!\r esse
grande gaLho com toda a sua copa. e fazer
deUe presente ao Sr. Duncker.
. Si nã.,? c cortaI-o, c plll'alysat-o, vedando a
clrculaçao da sei va que toda iril. engordar o
famoso empre8al'io,
E ainda não mo satisfaz essa comparação
com a.nimaes ou pla.ntas parasitas.'
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o C]ue estD empreza me pal'cce muito apropriadamente é uma srmguesllga. cflllossal, que
firm,.ndo cauda ne~to empol'io, eS'.elldfll'-Seha por sobre serras e montes, e a cabec;<. em
Entre-Rios.rauces hi<1ntes,sorvcl'i1, todo o Bli.ngue das nrterias e yeias que SP. expandem em
torlaa vasta região elo rio Gr<\nue até S. Francbco do rio Doce .
Eis o que se pretende, repito, cousa quo
nunca se fez, que eu o saiba,em p:üz nenhum
do mundo.
Senhores, estou li1tigado, e j;'1 tenho dito o
essencial.
Veja o Sr. DunckertSéttisfeitt\ a sua. ousadis:ima am bição ; si depois os poderes publicos
resolvel'em alienar !lo Central, por arrendamento ou por venda., o Sr, Dl1ncker, OH tal'l'C; algum por{(n'oso s!/!1r7.:c{I(o quej)();' o~'a se cuia,
rlei,,,nnrlo-o só nrt fi'ente, se aclHtl'é~ em posição
excepcional. tornando impo~sivel a concurrencia e dando a lei ao governo.
.tci'edilo que fi e'te o segredo Ile /orlel 11 negociata : tentam dcprecia~' a C en/r'al pO;''1ue
querem comp1'Ol-a .
'eria mai~ leaL, e não seria immol'lll como
é esb pl'etenção, proporem explicitamente a
compra..
Voto contra a concessão
, O SI': Braz <?arneh·o- Sr, pl'esl(lente, c eom o malOr eOil~trangimento e
acanhamento que tomo parte neste debate.
Constrangimento, pOl' ver-me em divel'''encia com o nobre senad.or por Minas, me{; illustre cOllega de cOll1missão, com quem, até
hoje, tenho esta.do Ile perfeito u.ccorrlo em
tudos os assumptos sujeitos a noss,) exame.
O SR. CnmSTIA:\O OTTOI'\I-Exaetamenlc.
O SI{. BRAZ CARXElRO-Acanhamcnto, POl'que reconheço que S . Ex. tem sobr" mim
todas as vantagens; seu reconhe,'iclo tn,Irnto
sua illustrn.ção variaria, o grande eon heci:
mento que S. Ex. ttlmde torlos os a.,: sumptos
publicos, tratand.o-os com mac.<;tria, sobretudo
naquelles da natureza deste -estl'adas de
ferro.Si não fosse, portanto,aobriga<:ão que tenho
de j ustitic;lr o súbstitntivo apresentado pela
commissão, de certo, n[o tomar'ia a pahtvra.
Antes de entrar propriamente no assumpto
cumpre-me conlir'mar o a,parte que dei hontem quanclo S. Ex. se queixol! de uma ex·
pl'es~ão minha, - o mover ~ , Ex. guerra ao
prQjecto.Immerlintamente declarei lt f:: , Ex. que
u~ara da palavrt'l.- guerra - no sentido d')
opposiçiio. , .
O SR . rCnRISrL\l'\O OTTOI'\I - Comprehendi
perfeitamente,
'
O SR. BRAZ CARNI·!IRO- .• . ao projecto.
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Reconhecendo o modo pOj' que S. Ex. trata
de t.O(]os os nSt.mmpto,; com a cost.umada cIeva<;:io, n-o vil'ia, insinu:lr que. nesta questão,
procuras"e contral'iu interesses de quem
q l1el' que 1osse.
Por m'nha. yez, SI'. presidente, cumpre-me
declarar a,o Scn:ldo, com a,lc.tldade que lhe
devo, que, igu:llmentc, nãr; venho aqui defender interesse pessoal de quem quer que
sC'ja.
S, Ex., acredito,far-me-lta a justiça de reconhecer isso. Para mim ó indi1lcronte que
.t concess<io seja dada ao Sr . Doncker, ou a
qualquer out.ro.
Não tenho relações com o Sr. Doncker; apenas f) conheci este n,nno, appesentado por um
<1migo, que pediu-me lhe concedes~c um:\ audiencia sobre este pl'Qjecto , Declarei immediatamellte ao Sr. Doncker que n[o lhe concedia
aucl.encia particular, mas entertler-me-hia
com os meus collegas de commi:::são que, so
julgassem conveniente ouvir ó. S. S, o previniria do düt que lue fosse marcn.do. V. Ex. lembra-se do quo se passou na commissão.
O Su.. CURISTIAI'\O OTTOI'\I - Perfeitamente.
O SR. BRAZ CARNEmo-O meu interesse
nesta questão; a defe 'a que tomo do projecto,
é tão sómentC' pelo traçado da estrada; porque, incontesttwelmefite, é eUe o traçado natur,tl para l igar esta capital ás regiões do
interior dQ importante estado de ;\linas Geraes .
FOI por ahi que os primeiros povoadores
daquelle horoico estado, fizeram as suas commuuicações com esta capital, por verdadeiras
picadas, depoi" transformadas em estrada da
tropas, pela qual, <:Linda menino. transitei
para o Porto rla Estrella. Foi por ahi que um
brazileiro illnstre e mineiro muito clistincto,
um dOI> genios mais emprellendedores desta
terra, o fina(lo ~IariannoProcopio Ferreira Lage, de saudosissima memoria, rasgou aqueW!.
beIla, estrada eonlteciLta pelo nome de União
e Inrlustria, ('"trarIa que constitue orgulho
nosso. (~lpoic~llos.)
Estando. ha, anuCh<:, em Juiz de Fóra, ouv~
um estrangeiro muito distincto, que chegal'ét pela primeira vez no Brazil e percorrem aq ueHa es tracla, dizer o seguiu te :
nunca acrcditei que o Brazil tivesse uma
cstmtln, da import:m ia dlt Cnião e Industria ;
na Europa, accresceniOU elle-, não ha melhor
Confesso que mell coré\(;ão de braúleil'o sentiu-so desvanecido, e regosigci-me com
aquella apreciação lisongeira acerc:t da nossa
estrada. O tra<,:ado da. estrada tlo pro.jecto é o
natural, e garanto ao Snnado que. si não for
elIe approvado no eorronte anno, forçosamonte, fatalmente, lia de ser dentro de 2,
3 ou 4 annos.
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Em fins de outubro do anno passado chl'- melhoramento da Prainha, e no emtanto esta
gou-nos este projecto, vindo da Cama r,. dos me.sma é. ::;enã.o in('xequivel, ao menos tle
Srs. Deputados, prestigiud ) pelo se'l assenti- rea lisaçã,o para futuro muito remoto.
mento e com parecer ltworavel e unanime da
As compens'\ções o:lforecidas pelo pe~icio
eommíssão de obra publicas daqn-Lla c<\.a, nario são, ou fictici ts, como a da PralOha,
commissão de que faziam parte engenhE'iros ou lwgativas: o prazo relativamente curto,
no Laveis ; aqui mesmo, no Senado, LC:I IOS um d°nLro do qm'Ü deve ser entl'egue a futum
illustre collega que, naquella OGcasião, fazia estrada. ao governo. ó o suifjcient~ para
parte da commi~são.
que a emprC'za" tendo til'a(~o do seu mateNão tive a honra. o anno pa~sado, d(' toma I ' rial o maior rendimenlo pOSSlvPl, o entregue
parte neste debate. EUe se estabelecPlI entri' em ('omtie ;õe'3 ue não podeI' prestar qualquer
o honrado senador por Minas e o meu iUus- sel'vit;o.»
trado amigo e coUega de repl'Psentar;ão o
O SIt. CURbTI.\NO Or1'O"lI-E agora suppriSr. Quintino Bocayuva; a discussã,o adiou-l>e
pela a.PP"oval,'ão ele 11m requerimento uo miram este melhorame'llto e exp:'e:;Hlmente
honrado senador por MiJla~, para qu(' se ou- segundo foi a commissilo inlormada, e segunda CO:13ta 11a plant3. que r1(l8 mo~tarn.m.
visse o governo.
A approvação do r equerimento teve logar
O SR. BRAZ CAR1\'EmO-Re~lmente V. Ex.
DOS ultimos dias da se~são passaria, (' ('omo o tem ra;_ã,u em um p ,nto.
Senado entende'se em sua sltl>edorht que.apó~
Pelo requerimento Ilo proponente era de
uma 3" prorogação, não convinha, pl'ol'ogi1r, SUppÔi·-,'é que a area a con l\listar-se pa)'a o
ainda uma vez, as suas sessões, muito e;\tabelecimonto da est:tção fosse, ou quando
em\lom ainda dependesse do nosso exa me menos parte cLella , aclquil'ida pelo al'rasaa questão financeira. nã.o houve tempo para mento da montanh:t.
que nos fosse prestada a. inlbrmação pedida.
O Su. CtrlUS1'I\"lO O1'fO. 'l-Parte, não; toda.
Este anno, (' no principio do cOl'l'ente mez.
foi-nos enviado pelo governo, l'om omcio do
O SI{. BH..\Z CARNEIIlO-.. Ex., nesta occa.Sr. ministro da industria e viaçã.n, o parecer ::<Ião, ponllel'ou c ponderou bem a meu ,:,er,
da directoria. da E'trada de Ferro ccntr;ü .
quo, pal'a isto ronsr.g uil'-:le, seria nece sar~o a
Constando a commis~iio qUE' outl'OS parece- extl'acção e remoção de uma massa cOllslde·
res haviam na secret'\l'ia ~ohI'.' o assumpto, ra "t'l rie p dra, calcula.da ('.til 400.000 metros
e notadamente o do i nspectol' g'eral de es- cnlJicos, ou mesmo mai .
tradas de terro, entendi-me com o~ mells colE, S. Ex. acercs entou que, para isso obterlegas e, em nome da commissüo. perlimos ao
governo não só o pal'ecer do inspector de SI>, seri:tl11 necessari 1~, no minimo, oito
estradas de le1'l'o, corno quaesquet' olltro~ que anno.
exi.stis em sobre o a~sumpto.
OS. CmUSTlANO OT1'u,r-Quanto a.o calculo
Com eífeito, esses pareceres for I In-nos en- do tempo não me lembro.
viados quasi em meiados deste mez e, depOis
O SR. BRAZ CARt\F.IIW-Realmente. si a~Rim
de estar a commi ão (le posse dos mesmo,' e fo se, eu e taria, (le pel'l'l'ito accorLlo com S. Ex.
de tel-os e,;tudado, foi que m,H'COU a audi,'n- n e~te p mto. não h,t a. menol' LlllYlUa.. Mas .decia ao tntel'e.c;sano na questão, lltJ. qual, pres- pois ql1e Se' 110' ap:'esentoll . n:;tquella alldlentou ene esclarecimentos sobre a. linha Pl\.j€- da, c,claI'ccimento~ ~obl'e esül parte ...
ctada, e apresentou planta e .elevação (la c:O R. CUR!\;TlAr\O 01'1'0:--''1 - Ficou pretação da Prainha.
Conseguint.>mente. é de meu dever apreciar judicado porque deixou a montanha em
essas diversas informat;ões; e o ]'(\,rei por paz.
ornem, commeçando pela di, dil'ectoria da
O ":;R. BRAZ CA1{.;o..<Emo- ... ficou annllllada
Estrada de Feno Central.
a diflicnldade a,pl·esenta,rla.; I~aturalmente teDiz e'1;;l infurmaç1i.o (lê) :
rão de indernnisal', com forte somma, os quar«O requerimento, na pttrte te('\lllica, rela- teirõ,'f' fI ue preci2am desa propl'ial' como d i se
tiva a sua exequibiiüln.de ou não exC'quibi- S. Ex.; ma,; é fura de duvida que este mell1olidado, fOl perfeit •mente dis;,utido pC'lq sena- ramento póde l'ea.lbi1r-se no prazo concedor Ottoni, no seu discurso de 4 d \ nnvembl'o dido.
ultimo, clidcUl'so e:se em que fica, eviclenciadiL
O Sr:. Crf'lrS1'JA:>IO O1'Tot\I-Neste caso ajua impossibilirlaele do principal fim quI') d&'1.
o pl'Op mente: a l'esoluçã.o da que'itão du dei o melho 'amento, e, si ajudei. Deu$ me
transporte e o auxilio q ue po~ presta,1' ao perdoe.
O SR. BRAZ CAT'.:\'ElItO - Perfeitamente,
tratego.
Esta directol'ia, procurando encontrar as V. Ex. c mcorreu para este resulta~o. Além
vantagens, que resultariam daquella conces- dbto pela planta a,pl'e~enta,,Ja, ve-se q ~e
são, até agora só enxerga uma real: é a do adopta-se, pela primeira vez aqui no Brazll,
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um typo de estação que não tínhamos ainda; do Linamellto, em 4 pontos no morro' da
mas q oe é u ~ado em varias eidalles da Ellro- Providencia, por meio (10 poços. Teremos, aspa, isto é: estação em dous p'll"imentos. pavi- sim, esse tunneI, calculado em 1.600 metros
mento terreo e 3U perior; o tl'em partir<t do de extensilo, di \'íditlo em 10 secções de 160 mepavimpnro superior, o,tral"('ssando :l unic", tl'OS c,1da uma, Om, realmente para 160 merua existente, par'a. entrar no tUliel, pOl' meio tros de cada, ecç:io é maIs que bastante ande um \'iaduct'l e, deixando, Ile~t,t lôl'ma, no e meio, ,,('m trab:.ültar fórn de horas, nem
perCitaillí:lIlte livJ'() a gl'ande circu lação qUI'>, tão pouco ao " domingos e dia.s fOl'iados, para
I'cconlie<;o existir nnquelle búirr'o. tle Iion,/s, termos um a.vanço dial'io. ('m cada Recçâo,
C'al'l'oças e vehiculos de toda a e,;pccie..
de 35 centimetro:;, avanço e:-!te C{ue, lllrsmo
Prla plantn, vc-sa tllitis que, ao r<ldor u.qni IlO paiz, tem Hejil con~eguido e até cxda esta.ção, fica urna rua bastante' lal'gOl. cNlit!o. COIl<eguintelllénte. o tunnel póde ser.
melhora.ndo, portanto, a drcula<;ão lle~sa igll;ümcllte, construido no prazo de anno e
pat'te.
meio.
O access ao anllar superior fu-se-liil por'
Passemos ti, constl'ucç'ilo da linha.
meio de aSCf'l1sores, escadas. e de rampas para
8. Ex. calculou que a, distancia desta linha
animaes, carros e carl'oças .
nã,!) licaria menor dA 180 kilometros da CapiP0rtanto. me parece que. quanto i, estação, tal Federal a Entre Rios ...
fica demonstrado. que pólle eUa ser conO. SR. CW'hTI.\XO OTl"Ol\'I-Já ho.ie explistruida no prazo pedido.
q UH tie ontle provmha uma parte da dUIerença
O SI<.. CHRISTIANO OTTt)NI-:"[eUel' tudo isso das iníbrmaçiies contraditol'ias cIo propoem dons hectares é metter a Só na 1Iisl::l'i- nente.
cordia.
O SIt. B,I AZ C.~R:o\EIRO- .. , que. por conseO SR . BRAZ CAllXEIaO - Vê-se da. planta I! lltJllCi I . selJllo a distanc a desta Capital ao
que a a.rea adquil'j(ht é de dous ~ meio hecta- Entre Rios, p;>la Central, d(' 198, havia ape11a..~ uma dUl'erença de 18 kilornetros . •.
res ...
O SR. CURISTlANO OTTONI dá um aparte .
O SR. CURISTLI. 'o OTTONi-;\,ilo chega.
O
SR. 1lRAZ CARXEmo". e niio os taes
O SR. BRAZ CAR1\EIRO- .. . mas, senuo em
dous pavimentGs, a estaÇl\o, tel'emos o duplo, 50. que se :tpl'ego,wam.
Vejamos si V. Ex . clncorda com os dados
isto e, cinco hectares, e, con"eguinwm('nte,
vou apresentar pa.ra a distancia total da
espa<;o mais que bastante pam todo o movi - que
mento de urn~l. ('slac;úo de I" ordem, não in- linha.
O SR. CHRISTlANO OTTom-E' perfeitamente
cluilldo. de certo. officin~t::; e outra,s dependencias que serão fJitas ~m ponto difIe- in<lilfc:'ente, porqur. seja quitllor a distancia
isto Il ;tda tem' com a~ razões gemes que eu
rente.
oppuz.
Passemos (1.0 tunllcl.
S Ex:., na criLic:a flue fez, U ,Illno passfl,llo,
O SR. BR,\.Z C.mxELRo-Calculo que, desta
do pI'ojecto, tambem calculou 1.1 prazo mi- ca;lit:ll no contraforte da serra ('m 19uassú.ha
nimo de oito allIlO~ para. ,t construcl,:ão do 52 kilometr05 ; sub'da da serra 23 kilometros,
tunne!.
adoptanul) o syst~ma normal. 3 lr3 o/u , ..
O SR CURfST[ANO O'ITo~'l-Cl'eio que està
O SR. Crm.rSTIANO OrroxI-Não é muito
um pouco esquecido ,
. normal, nilo,
O SR BRAZ CARXEIH.O-V, Ex. veja no seu
O SR , BRAZ CARNEIRO ,. e de Petropolis
di,:curso. que fa.lIou tambelll em oito anuos, a Entre-Rios 74 kilometrof;. Isto é conhecido.
para. a. construcr:ão do tunneL
tenho feito muit.as viagens por alli.
V. Ex. sl1.be pel'Ícitamente que Entre-Rios
O SR ClIRISTIANO OrToNl-Seis ou oito annos
con"tituia. na antiga linha da L'niiio e Inpara tudo.
q uasi q ne a metade da distancia
O SR BRAZ CA:R~EIRO - ~ão, senhor', V .Ex. dustrla,
Petl'opolis e Joiz de Fora. havendo um
fallou em oito annos para a construcçlo entre
pequeno excesso, a maior entre Entre-Rios o
da e~ta.ção e oito annos pa.ra a construcção do .'uiz
de Fóra .
tunnel.
A distancia de Petropolis a .J lliz de Fóra foi
O Slt CHRISTIANO OTTO:-lI-Pode ser. não sempre ca.leul ada em 25 leguas, ou 150 kilome lelJlbro.
l11f'tros ; por tanto, 11elo meu calculo. de PeO SR. BRAZ CAHNEIRO-O propbn ;nte fl'i ~a tl'opJlis a, EIlLr'e-Rios deve o aver 74 kilobem'L circumstaIlcia rle Cjue pode attaca.r o metr0s, e de Entre-Rios a ,Juiz tle Fóra 70, o
serviço, ao (//C.~/lW teil!IJo, ai,) de; {Jontos dif- que pl'efaz 150.
(en'/des: pela& chIas extremidade". em 2
O Stt. CIIRfí:;TIANO OTTOl\I-)\âo me lembro,
pontos da rua. do Costa, em :2 pontos da rua I mas ha marcos lá.
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o SIt. BHA7. C.\ltNEIRO-Temos, conseguintemente, que a, distancia desta capital a Ent.reRios ~el'á 149 kilometros.
Verifiquemos ainda esta distancia, pela
linha de Norte c Grã.o-Para.
Temos: da capital a S. Francisco Xavier,
6 kilometros; de S . Francisco Xavior a Raiz
da Serra da Estrella, 50 kllometros ; da Raiz
da Serra. da E~trella ao alto da Serra, fi kilometros; do alto dtl Srrm :t Pctrop llis, 3
kilometros; de Petropolis ao Areal, 41 kilometros; do Areal a Entre-Rios, 22 kilometros; diiTcrença dfl. Serra, entre 23 e 6 kilometro~. 17 kilómetros; somma tudo, 145
kilometros.
Verifica-se, portanto, que o calculo que
faço pura a distancia da capital n. Elltre-Rios
e ate desfavoravel, o que é preferivel para
n[o Sel' accusado <'le benevolo.
E devo informar ao Senado que o rlistincto
engenheiro quo acompanha, o !:ir . Doncker,
conta encurtar muito a Ilh;tancia no trecho
rle Petropolis a Entre-Rios, pela. cOH~trncção
de dous tunneis, um no logar nenominadoPedro do 1\.io-, levando i1 estra.ni1 rIo valle do
Pin.banba para o do rio Fagnndes, e outro na
montanha proxima à Entre-Rios, evita,ndo,
assim, grande voltn..
Calcula o Dr_ Bonjean que a distallcia d.-sLa
cllJlitltl á Bntre-Rios)ic.rá sendo rle 132 kilometros.
•
O tl'n,çado clcssl1. linha ié de vantagem extraordinaria para o tempo da viagem, porque o reduz a metade nos tl'cns elo p·tssagE'ilWL Ao P,l$80 que. pela Central, essl1. viagem
é feita el11 cinco horas. Jl' Ir estn. linlm Rf' fal'ú
em duas e mcia.
O SR. CllTtISTI \NO OTTONl- Kiío creio nas
dUlls e meia. mas admitto que póde haver reducção do tempo, o que importa aos viajantes e na.ela {tS mercadorias.
O SR . RltAZ CAHNEIRO- Vou demonstrar
a V. Ex. o contral'Ío.
Esta e~traela. sendo construida em melhores eondiçüe;; do ('113 a Central, com Cllrva~
menores, com mM' htl mais re~i"tente,adl11it
te machinas mais pos,;antes e ele maior velocidade.
A Estrrula rle Ferro Centl'al tem attingirlo
(: 'pu maximo Ile veloeidade que ú rle no kil,,met;"s pOl' hOl'a: na nova linha, podem, lJf'l'Jeit.amento ser peJ'corridos os 1'2ü kilollletros.
que prt'cedelU e snccec1em a ·ena. com velocidade de 80 kilomotl'os por hor;),.
Nilo é muito, porque em di versos pa.izes
da Europa l'8S'. yeloridade- excede de muito
maúi rle 100 ldlometl'os IJOt' h01·a.
Admittindo qlw, na Sf'l'l'a, ::lU .'0 cOIlSlgiL
obter ::lO kilometros por !lOJa. teremo', lIO"

trechos que antecedem e precedem a serra:
126" X 60
- - - - = Ih -31' - (uma hora e 34 mi-

HUk

nutos); na serra: 23k X (i0'

= 46'_

30"

Dou 10 minutos de d.emor:1 em Pctropolis
para mudani,'a de ffi:1.ch im\s, somma: duas
horas e 30 minuto>" isto é : metade do tempo
que se ga.sta pela Centralr~to ó muito impoJ'tallte para quem tem de
viajar em uma Jinlw, rle gl'allde percurso,
como a linha do centro.
Pela;; notas que tenho á respeito de trens
de carga ve-se que, pela Central, um trem partindo da, capital gasta mais de 14 horas á
Entre-Rios.
Vejamos, pela. auxiliJ.r, que t .mpo gastará.
Com velocidade a.penas de 30 kilometros, para as distancias que preced.em e succedem a
sorra, teremos: quatro 1Ioras e 12 minutos; 20
kilomehos para. a subiria da serra: uma hor,~
e nove minutos; 15 minut·,s de parada, e
teremos cinco llora~ e 36 minutos, isto é: um
trem de carga indo á. Entre-Rios quasi na
terça parte do tempo que gast,t pela CCl1tral.
S. Ex .. Q nnno passado, disse que o custo
da tonelada do Ü<1.rga. de Entro Rios á, esta
Ü<'1.pital, Dcava mai~ ca.ro pcl,. auxiliar do que
pela Central. e, p:lI'<t bto . S. Ex . tratou das
distancias virtuaes.
Vejamos q ual a definição de linha virtua.l.
Linha virtual de uma linha ferre'a determinada" e a linha tleticia, recta e llOrisontal,
tendo a mesma tlespC'za de cl1RteiJ.
Calculemos, p01' conseguinte, esta. de~pcza
de cli~teio entro a Estrada de Ferro Central e
a linha projednd'l.
Para ::;e calculal' a despesa. de custei.o, temos de considerar di versos I factorc\,': despesa
de conservaçã.o da linha; dcspeza de tracr,;ão ;
de a.,lmillistl'ação; de pessoal, estações, conservac;ão de material.
Vejamc\s a dcspe~a de conscrvaçâ.o. nos dou;;
tl'echo~ de declives--menorcs de 1 %.A despesa
é a mesma,quo:..' ntl. Celll.I'al, quor na auxilin.r;
isto é, nos 173 kiJometl'os da. Central e nos
120 kilome1,l'o;:; d,L auxiliar.
O SR. CURISTlANO OTTONI dã. um aparte.
O SI\.. BRAZCAr.:'\ElRO-VO';<lmos. portanto.
<1,

üc,:;peza dc' COllsC'I'va,fí,f) no trc<'lJo li" ser!'''.
A COll ervaç[o do Cll~to kilomctrico, n~

l>crra, na. Central, (\ o dobro do custo de c~m
servaçilo da partI' em '·al'zca.
Ora, j:'t quero que a con~ervi.lçilo ua.linllit
auxilial' ,eja, 50 ", o ma ior_
Verificaremos. por conseguinte, para a
Central: l7~+50 ;!:2:3 ki IllUlCLl'oS ate Enko
Rio".
Na aUXilittl' 120+ü\)=- 193 kilolllet.l'o~ .
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--------- -------Differença -28 kilometros a favor da au- a directol'la dessa companhia com novo pro
xiliaI', quanto iL de"peza de conservação.
testo. e estranhando não Ler lt commi 'são o
PaS'lCIIlOS lL de~pez:t de trrtcçiio.
tomado em consif1eração.
A madtin:u,i llliÜ,; for'te~, :t locomotivas
A cummitlsio, e eu, sobre tudo, folgamo::!
mais possantes que hoje são clm:tl'l1i<lus na tle preótar explicaçJo á dil'ectoría da Comfabrica Bnltlwin, são do typo Dccapod, com panhia LeopoLtlina, composta. de cavalheiros
85 toneladas do peso, rebocando um tl'l'lll de tlistinctissimo , aos q uaes muito considero e
1162 toneladas em declives menore~ de 1 °I". rel:ipeito, tendo mesmo relaçõe pessoaes com
Estou illformad~ de que a iluperstl'uctUl'il. qua~i todos elles,
da Estrada do Feno Central não :mpporta o
O SlL CHRISTl.\i' 01'TOi.'iI-E o directol' tepe,;o dc~tas machinas, e por is,;o emprega eUa chnico é muito llabil.
no scu trafego, as machinas do typo ConsoO SR. BR\Z C,\RNEIRO-Apoiado.
lida tion, cujo pc,'O e ele 52 tonelaflas.
O protesto versa sobre invasão de sua
j',fa~ q U01'O admittir q lIe a Estr3.da de
Feno Centml pO~íia supportar uma machina zona.
Pareceu á commissão que não se dava proLleôtas elo typo-DcC<1pod.
Etita machina rebocad" na parte cujo de- pl'iamrnte illVtt~O que a Pl'ej udicasse, visto
clive Ihr meU"H' (le I "lo, IlGZ t.oneladas, e na como o proponente clecltt,'a quo procurá dtese na um trem ne 645 tonelad".s, com a. velo- gal' ct accordo CJUl e~::;a companhia, e, no caso
contrario, obriga-se a não receber pttssageicidade de 25 kilometrus por hura,.
Esta mesma, m: cllina,ttppliC<tllll, á auxilia.r, 1'0\ nrm carg'ls.
Ne;:;tas cOllLliçoe" não se d{L o inconveniente
'rcbocal'ú, na serra, um trem de :~61 tuneladas, com i1 mesma velocid<tde; isto c\ : a que a comlJi1nhia Leolloldina teme.
tracção da auxiliar será, nu serra, 79 centeü Sl'l.. CJlI\ISTIl\XO OTTONT da. um aparte.
simos maior floque na Central; Oll por outra:
O SR, Bl{,\Z C.\R,"EmO-polle passaI'; desde
a tl'ucção da Celltl'al, ni1 ~()l'i'a, será de 1, que não receba pct.o;;l!,geirol> nem carga::;, não
mttiol', e na auxiliar 3,2.
deve Sflr pl'ohibido que S') construa outra liTeremos, ainü:L ,.s.'im, par'a a Cf\lltral: n ha por essa. 7011a.
173+43 -218 kilometros ate Entre-Rios; para
Qual a vant<tgem do privilegio de zOlla?
a auxilitu: 12G+74~~WO kilometros; uma Fica.i'em garalltido.' todos os passageiro::> e
diJIt:rença, portanto, tlo 18 kilJmell'O' á favO!' mercadorias de."~a zona; des,le, pois, que
da auxiliar.
oLltra estrada nito rece!·'(L cargtts e passagei~a fle"pe~<t de conseI'vél.«ão haverá uma llit'- ros. nesse t~'ecllO, não pode pr(~uLliC<Lr aquelltt
f'cl'cnça. de :~8, e ntt tle tl';).cçilo a de I kilo- que tem o privilegio .
metros.
O ~n.. ClIRISTIAKO OTTOKJ dá. um aparte.
Temos ain(la outros factores a eonsidemr:
pcs~oal (le adll1inisLl'açii.o (milito mnilll' na.
O SR. BRAZ C·\.rtNffilRo-EntenLlo que, desta
Central); despezas com estações, tall1b"m fól'lllu"não se diL ;;, iuvnsiio, Oll,q lllLlllLo meno,,:,
muito maior, visto como, neste trecho' tla os inconvenientes delta .
Central, existem :~o e~taç{ics. ao pa,so que,
Acredito que esta expUc,1.ção, dada. desta
na auxiliar, haverá ;.penas tl'es; a conser- tribuna, sati 'l~Lr<Í, aos iltustres ca.valheiros
vação do mater'ial será. menor n<1, auxiliar, que dIrigem eS::;a importante via-fol're", a
pela~ melhore,; condições com que será. conLeopoldimt.
struirla a linha.
O meu honrado collega e~tranlum que se
Pica, assim. evidentemente lirov:trlo que o
cu to de uma. tonelada de merc'ldol'ia, tIe, faça, hoje. um .. concessão desta natureza sem
Entre-Rios á. capital, pl'hL linH::1 da auxiliar, estudos pl'évio:l.
será muito menor, do que peltt Central; porEstou de accordo que esses estudos fo"sem
que a linha. virtual d~\ auxiliar ser[L m no1' da absoluta necessidttde, si se tmtasse de uma
que a linha virtual da Ceutt'al.
. .
e trada de trafego de.'lcullhccielo, e sobretudo
E é, justamente, porque o. dl."t,mCL:1 Y11'tual si essa estrada ti vesse <tlgum onus para o Es(ht auxiliar é 30 "lo menor {lo que a daCentl'al, tado, como: gar::tntÜ1 de j Lll'OS ou sulJvenç.ão
que ttquella pôde da,r os :30 olo (lct renda kilometrica.
bruta, proveniel1Le do trafego que esta, lhe
A e:;tratla, portlm, de que ,'e tr,tÜt, tem trace'le, e, isso, porque os feetes S l'ão 0" mesmo' lego conhecido, e lli!Ll ~',' pede Nem garantia
na~ duas estradas .
de jUl'OS, nem sub\'l!llçào kilomctrica. Os
COll8eguintemellte, C's::.e5 :30 ", o oJIei'et:itlo -pOntos por onLle elltt passa, ;:;ão conhecidos , eu
serão re<les e não fictícios fomo se di. ·se.
os conheço de eis!', pOl' tel' leito muiws viaVou me ['el\.\1'ir a um protesto (ht Compa.- gen~ por alli.
Illüa Leopoldina, entregue o anno p, ~sado e
O SR. ClIRI::!TIA. o Onol\l-Conhecimento a.
que. por um 11escuido, a c?mmisf1ã~ não mencionou no pJ.l'ecer, dando 1SS0 enseJo a voltar cavallo? Não lDasta; é lH'Ce13Sal'io estudo ..•
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o SR. BRAZ CARNEIRo-Desde quen, e~trada
passa p:JI' pontos que todos vemos, não acho
necessario,
S, Ex . diz que, quel'cm a concessão })ara
vender, NAo sei; não trato da conccs,,[o par. t
ninguem ; tra,to sómellte d defeador a V'h.ntagem do traçado
Estou (le accodo com S. Ex. nas con"j,lerações que fez Ilontem, sobre a, maneira, pJ1'
que se organisam as oll~prezas, sobretudo as
que teem séde em LOlltl1'es.
E' certo que se commeLtem mult.os :i1Jusos ,
como S. Ex. demonstrou; que. pl'ecis~,ndo-se
de um caplLal de 40.000:000$ levantam-se
logo 50.000:000$ para distribuir 0<;10.000:0 10$
restant.es pelol'! incorp lradores o dircctores .
Mas, quem vae soifrer com esse abuso, si se
der1
O SR. CllRISTIA.NO OTTONI-E' o paiz.
O SR. BR,'cZ CAR"'EIRO-São os p:'oprios
accionistas ; o paiz não perde nada.
O SR. CRlUSlTI,\J"o OT1'oNI-Quem e que d6.
o dinheiro pai'a IIS accionistas? E' o paiz.
O SR. BRAZ CARNmIrlO - Nada temos que
vel' cOlllisto, ~cste ponto,"stJu em desacco1'do
com V- Ex,
Vou agom considerar o sub,titntivo que
apl'esentei em nome da cUlllmi~Bil.o .
S, Ex. disse que '1. ter de vin~al' este pl'Ojecto, fFtOd Deu, avertat, expressã.o sua, preferirá. que sejaapPl'úvado o que veltl da Camara e não o que propoz a com missão no seu
sub tituti vo.
Vejamos se as~im é.
A propo::!ição da Ca,mara dos Deputa(los,
na clausula (a), do art . 2", tllzapena:> :
"a) C 1l1correr a compatl hia com 30 % da
sua renda l.>ruüt pal'êt os cofres federll,es .»
O substitutivo da commissã.o d.iz o seguinte (lé) :
« a) concorrer a companhia com 30 u/ o ela
renda Ul'uta" pd.ra OS col're~ da União. provenientes do trafego de passa.geil'os e mercadorias que transitarem por Entl'e-Rios, estação
da Central, e que o governo se obl'iga<l ceder
á companhia, a qual cobrara os fretes peLas
actuaes tarifas d,t Central, applicadas na extensão via-Barra elo Pirahy.»
O que vae se dar com a aLtxiI,ar é o seguinte :
O trem que daq ui partir conduzindo p:Lssageiros e mercadorias para o illtel'lOrde Minas,
pela auxiliar, em Entre-Rio;;, entra. na linha
da Central e seg'ue até seu tle~tino, ha ven/Lo
apenas mudança de macl1inas.
Os Ctrl'OS da, Central que vlel'em do interior para esta capital, ao chegai' á EntreRios. entram na linha da auxiliar, em vez
ele continuar ptlr aquella linha-via Barra do
Pirahy.

Estabelece-se assim o verdadeiro trafego
mutuo.
O que existe actualmente,entl'e nos,é impropl'iamcnte denominado-kafego mutuo-;pOl'
que elle "'o se dá em bilhetes ele passa.gem e
conhecimento!' de mercadoria .
Na linha ,tuxiliar, estabelecer-se-ha o verdadeiro tmfego mutuo, não havendo baldeações de cal'ros.
Os 30 "/,) de renda brut,,\ da auxiliar, cedidos ao goyerno, compl'ellcnde não só o que
pl'oduzil' as passagens e met'cadurias do inferior p,tm esta c:lp~tal, como o que produzir as
p:Jssagens e mercadorias desta capital para o
int.erior.
O Slt. Crm.lSTlANO 01''1'01\ 1 dá. um aparte.
O 'S I, _ BRAZ CARXE1RO - Vou apresentar a V. Ex a razão ; si nã.o está clara a
clau!'u[a (a) podemos cOl'l'igil-a.
Ma~ diz V, Ex que; o p~'ojecto da Camara
dava 30 % de toda a, rentla da estrada, e nós
queremos dar menos!
A razão da cla,llsula(C!) do sul,sticutivo é a
seguinte:
Supponha V. Ex. que a empreza consiga
entl'ar em accordo com a CClmll~\nhia Leopoldiua, pftra receber passageiros e cargas para
Petropolis,
O honra.do senador, que é mOl'ador de Petropolis, deve reconhecer a granlle vanta~em
que haverá, p~tl'a opassag-eil'odü\l'io tlaquella
cidade, de poder tomar o trem na Pl'aillha, sem
b:llde'l(,:ão de barc,1 pal'a o trem em Mauá,
que é Illuito incommoda, sem o atropello que
ha, sempre alli. H ga~tltndn apenu,s ,\lê Potropolis hora e meia. üe viagem, em vez ele (iuas
e mais como actu:tlmente,
Snpponha V. Ex. que eonvem ti, empreza
comprar as linhas, ou entrar em qualquer
accordo, pua encarregM'-se el,t condncção de
pass;\ger05 e mercwlol'ias pa,ra P(>,I ropolis.
Mas isto só se podera. effectuar Ú, custa. de
forte contribuição da ,LUx ilh~r a lavor da,
companltia Lropol(l in'l, e pareceu ;tcommissão
que não eraju~to que o. rend,\ proveniente
desse acc l'do, cntr·,s-;e tambem no computo
para. os 30 "/0 entl'egues 0.0 govel'no, vist"
como e~sa renda de p:1ssageiro -~rcadorias
não provinlJa da Central.
O Sg, CHRIS1'IAl\'O OTTOi'll-A excepçã,o é
nova; o que a Camar:1 votou Coi que a companhia cedesse 30 % da sua. renda ,
O SR. BRAZ CAR:O-;ElI1.O- Vou ler a V. Ex.
o req uel'imento Lio proponente ,
O SR. CHIUS1'IANO O'f1'o:\,[-Fallo (010 projecto,
O SR. BRAZ CAfu'{mIRo- V. Ex. diz que
nós demos mais de que elie pediu e do
que a Camara concedeu.
O SR. CRRIS1'lANO O1'TONI-Não foi a este respeito que d.isse isto.
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O requerimento

(lê):

«O requerente não solicita garantia de
juros, mas a nova linha sendo oonstruida especialmente para servir de auxiliar á linha
Central, o goverflo conc.,rdará em ceder á
nova linha todo o movimento de passageiros
e mercadorias pr'oveniente- do interior, que
transitam pela estação de Entre-Rios.
Para sal vaguarda.r os interesses do governo, os aotuaes preços de passagens e mercadorias serão mantidos na nova linha, o que
permittira á companhia, que organisar o
requerente, entregar annualmente ao governo
uma cOlltribuiç1io equivalente a 30 n/. da
renda bruta proveniente do trafego que elle
cede, etc.»
Na Camara elos Deputados a commissão de
obras publicas, com etreito, estabeleceu a seguinte clausula (tê):
a) Concorrer a companhia com 30 'I, de sua
renda bru ta para os co fres feàeraes.»
Houve depois um substitutivo assignndo
pelos seguintes Srs. deputados: Furquim Werneck, Nilo Paçanha, Nogueira Paranaguá,
Carlos Campos, Garcia Pires, virgílio Pessoa,
Retumba e André Cavalcante (tê) :
a) Concorrer a companhia com 30 % de
sua renel.. bruta para os cofres federaes, proveniente do transporte ou trafego cedido á
nova. linha, conforme as condições e'tipulada.
na peti~'ão.
O SR. ClffiISTIANO OTTONI-Isto não passou,
não está no pl'ojecto da Camara.
O SR. BRAZ CARNEIRO-Não passou; mas
houve e6 a idéa por parte de muitos Srs.
deputados. O q ua quero provar é q ue,no substitutivo que discutimo~, não se da ao requerente mais do que elJ e pediu e fÔl'a lembrado
na Camara.
O honrado senador deve comprehender o
pensamento ua commissão.Ella não conservou
a clau~ula sobre a renda bruta tal como veiu
da Camara, por causa· da circumstancia de
poder haver accordo entre as companhias
para receber passageiros e cargas para Petropolis, ou mesmo compra da linha do Norte,
mediante encargos onerosos para a cOqlpahhia qm' construisse a auxiliar.
e SR. ClU'TIANO OTTONI-Isto mesmo dá-se
mais do que eUe pediu.
O SR. BRAZ CARNEIRO-PaSsemos a clausula b, quanto a reversão. E' a seguinte (lê):
«Revel'1'ão gratuita, sem direito a indemnisação ou compensaoão de ('specio alguma uo
toda a estm(ht rle [prro. estações, depcntkndas, matel'ial fixo e rodantfl e de trucçiLo , em
pel'f'rito e~tado (lp c nsc1'Vação, no fim dn
prazo (te concps~ão, que será de 40 annos contados da d<1ta da, inaugura{;ão da linha,»
Sbl",\()O

17 -

V. III

1893

129

Nesta clausula, vê o honrado senador que
acceitei uma idéa apresentada pelo actuaL
director da Estrada de Ferro Centl'al; uizia apena~ o proj ecto que no fim de 40 ltunOS
a linha. ~eria entregue ao governo; mas, 0]10dia ser clamnincada,ao passo que ,pela clausul ..
do substitutivo, se obriga lJ. companhia a, entreg'ü-a em pel'fcito estudo úe conservação.
O SH. ClIRISTlANO OTTONI-Isto sempre se
promette , mas nem sempre se cumpl'e.
O !{. BRAZ C.\RNEIRO-Havera pará isso
fiscal; cumpra rlle o seu dever
obre o direito de dcsaproprütção do Estado, estabelece a clausula (tê) ~
«c) direito de de:apropriação do Estado,
mediante o pagamento em apol ices da divida
publica nacional, C<tlcnlarlo o preço do resgate
pelo rendimento liquido méúio uunual do ultimo quinquenllio.»
O que se chama renda liquida, V. Ex. o
sabe . ..
O SR. CrIRT. TJ\NO OTTONI-E-üt é do Tltesouro e V. Ex. quer dar aos accionistas.
O SR. BRAZ CAR:,\EIRO- ... é aq uC'l la quo 1'esulkt da renda bruta. depois de tirado o custeio.
O SR . CmUSTI.\NO OTTO:"lI-E-ta pal'te é do
E tado.
O SR. BrL\Z C.\R)/EIRO - Perrlão; estrs 30 %
não são c1lsteio, e sim uma. ,:0', peusação que
a companhia dá ao govel'l1o, em troca de outra. compr.nsação que o governo lhe di~-ce
dendo-Ihe o trafego de passageiros e mercadorias.
O SR. CRRI TIANO OTTO:'-<I-.\Ias é dos accionistas? EUe; güsam desta compensaç,ão?
O SR . BRAZ CAR;\'EIRo-Mas nJ.o fa.ço
questão, trato elisso apenas para, poder definir o que seja renda liquida.
E~tou de accol'uo com V. Ex.
O SR. CHRISTIANO OrToNI-Então acceita a
emenda não incluindo os 3) 0/" ?
O SR BRAZ CARNEIRo-Acceite.
O SR. CIIRISTIANO Orro:"lI-Bem, .ià. é alguma cousa..
O SR. BRAZ CARNEIRO-V. Ex. tambem
cdticou a lettra (e) do al't 2 n , que diz (l P) :
«e) erão concedidos fa..,ol'es iguae . aos q ne
t "em sido concedido: a outra' c()lIlpanili:ls de
eetradas de ferro,m enos" g'<tl'll,l1tü~ de .i Lll'OS
ou outro f],mlljuer u'lxilio pecuniario, I]ue não
poderão er olicitadlls »
DizV. Ex. que, ounno pus,ado, a com!Di siLo tinhl), glosado a isenç1i' de direi tus
e que rste unno a tinha ('ollce lido.
O anno pas ado, quan(10 o meu rlbtincto
colleg'ade commis5uo, o ~l'. L~ovigiltl<J Coelho,
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O Sa CIIRISTUNO OTTONI- Perdão; não inme apresentou o parecer p,1ra qu '\ o a'5signas-e, sem esta. clallsul , pergu ntei-lhe : sinuei semelhante coma.
pOl'que til ou esta clausla que a Camara conO SR . BRAZ UARNElRO-Não digo que V . Ex.
ceden ~
in.-inua.<se ; mas na ~ua consciencia me ha de
Re.pondou-me, o meu collega, por'lue não f<tzer a justiça de crer isso.
fui pedida, e accei teL
Defendo tão somente o traçado da es1tlas, depois veiu a reclamação do peticiona- trada ...
rio, que disse não a ter menCIonado no seu
O SR. CURliSTIANO OTTONI- Não du vido.
rel1l1erimento , por ser lavor sempre conceO SR. BRAZ CARNEIRO . .. porque, repito o
dido (lê) :
que disse ao começar o meu discurso, esse
«o requf>rentesolicita do governo tão f'0- traçado
e o natural para i igar a Capital Fedemente os mesmos favores concedidos a emprezas similares; taes como: privilegio de ral ao interior do estado de Minas Geraes.
Si elie não se fizer já ,hade se fazer dentro de
zona, direito de de~apropriação, concessão de
terrenos devoluto. no trajecto da linha etc_, pouco tempo.
O SR. CURSITlANO OTToNI-Quererão um traetc.»
E, demais, fez ver que era o unico favorqne çado independente da central fazendo conlhe podia ser dado _..
currencia sem este pal'asitismo?
O ~R. Crr RISTIANO OTTONI dá um aparte.
O SR . BRAZ CARNEIRO- Mas, neste caso,
O SR. BRAZ CARNEIRO ... porque o previle- onde irão buscar mercadorias e passageiros
gio de zona jit estava dndo a outra companhia para seu trafego?
e quant') ao de terras devolutas, infelizmente,
O SR . CHRISTIANO O'l'TONI dá um apart,e .
o meu estado uilo po~sue um só palm<'l.
O SR. BRAZ CARNEIRO--E' possiveí que
Portanto, o unico favor concedido e o de esteja em erro; mas estou convencido da
isel1<;ão de direitos e a desapropriação, sem grande necessidade do traçado. Si erro, erro
o que nã.o seri po.<sivel construir a linha, com proillssionaes distinctissimos, como o instaçúes e <lependel~cias.
spector geral de estrudas de ferro, Dl'. CroEstou de perfeito accordo quanto aOs me- ckatt de Sa, e o DI'. Gabriel Osorio de ALrecidos elogies que o homa"o collega fez meida, que nã<'l se oppõe á construcção desta
aos membros do Club de Eng-enharia. A maior estrada. (Muito bem ; muito bem . )
parte desses distinctos profissionaes for am
Ninguem mais pedindo a palnvra, encerrameus I'ontemporaneo:l na Escola Central, (I, se D discus~ão.
desue entuo habituei-me a consideraI-os, e a
E' anllullciada á votação da proposição com
render <t t1eviua homenagem a sells talento a emendas .
e. mais tarde. aos conhecimentos profissionaes
O SR . CURISTLANO OTTONl (pd!i ordem) rei·
que adquíríl·am .
Não riu vido do q ne affirmam na exposição teira o pedido da r etirada do sub titutivo que
o(ferecou .
que dirigir'am a e~ta casa.
E' possivel que a e trada central perca alOs SRS. AMERlCO LOBO E Q. BOCAYUVA (pela
gu ma renda; mas V. Ex. lembre-se de que, ol'dem) requerem a retirac!;. das emendas que
no fim de 40 a nn09, o Estado adquire, sem o fl'erecemm .
onns algum . uma propriedade que vae cusSucces::;ivamellte consultado, o Senado contar 40.000:000, à companbia que constru ir sente na l'etirada das emendas.
a estrada. Sr'. presidente, já tenho por demais
O SR . BR,AZ CARNEIRO (pela ordem) requer
abu~ado da l)enevo lencia dos meus illustres
preferencia, na votação para o substitutivo
collega.s . (NcT,o apoiados.)
offerecido pela comÍnissão de obras publica,s.
Sinto-me mesmo bastante fatigado; quero
Consultado, o Senado consente na. prefedeixar a tribuna, mas não sei si respondi a
todos os pontos a que se referiu o honrado se- renda,
nador por Minas Gel'aes.
o Sr. Pl~esidenl.e-Declara que a
O SR. CHRISTIANO OTTONI-Pergtmte á sua emenda. additiva ao art. l° da proposição e
consciencia.
apresentada pelo Sr . J\.I<tnoel Victo ino é adaO SR . f.lRAZ CARXEIRO-Si a alguns deUes pta,vei tanto Ú, proposição quanLo <lO substinão cOl'respondi á ;:;Ua espectativa, foi, ta.lvez, tutivo, e com0 tem este precedeneia. na vot.adevido ao meu aca,nbamento, (' pouco 11:1- ção, submetteràdesde já U,0 voto do Senado.
Procede·se a votação do substitutivo.
bito Que tenho da tribnna, do parlamento.
E' approvado o art. i "; !'al vo a emenda do
Terminamlo. ' I'. presidente, creio que
S. Ex. será o primelro a me fa.zel' justiça, Sr. Ma.noel Victorino, quo tambem 6 approisto 6, acreditar q!lO aqui não defendo pre- vada.
E' appl'ovado o art. 2 n
tençã0 de quem quer que !3eja.
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E' n pl'opo,;ição, assim emendada, ado- I Votação em 2~ di'cus&1.0 do projecto do
ptad<1 e passa para 3\ discussfio.
\ Senado. n. 30, de 193, determinando que o
Srgue-:e em 2" dbcussão, com o p.'recel' da Governo pl'ovi('enci;.tl'á no sentido de ser
cOIDmissão de finanças e e ~elU debate> appro- melhorada. a 1'1'forma do l° tenenLe da,lI,l'mada
valia, ('In escrutinio secreto por 2:3 yotos CamillJ de Lellis e Silva, acldi(!jntlando-se ao
contra 9 esendoadoptada passa á3" dis us~ii.o tempo de serviço que c(mtaV(l quando foi rea prl'posiçiio da Cn,m<tra dos Drputado:> n, 14, Corm,ldo, os pl'estados posteriormente na
de lS9:3, elevando á quantia de 300, mensae guerm do Pitl'aguay, capitania d v porto e
a pen,ão concedida por decreto do Governo quartel-general da marinha;
Provisol'io, ,t 1). Maria Ge)'trucles da Motta
2" 11 iscus"ão do prujecto !.lo Senado, n, 31
Vieim da. Silva (Vi.'condes."'<t de Vieil'a rl<t (le 189:3, autol'isando o govCI'no ,t conceder
Silva), viuva do estadi,;ta Yiscondo Vieira licençl, por um ,lOno, a Manoel Marques
da Si l va, repal,tidamente com slla filha D. Ire- Pe( 'digão. vedor da Ca~a de COl'1'ecção da Calena Vieira da Silva,
pita,! Fede ~'al, p tm tratar de sua f'ltude;
2' dita. das pI' posiçõe da Camal'llo do~ DeSegue-se em 2a discu são. com o pal'ecer
das cdmmhsiíes do lll<uinhél. e guer1';1 e de putados:
finanças, e é tambem sem debate approvada,
N. 21 ele IS03, revertendo a D, Herunem escrutinio secreto por 20 votO" contr<t 13, dina Maria Feneira Cavalcanti, fillla do
e sendo mloptad,1 pa:;~a a 3" discu::;são, a, pr'o- major do exercito Pedro J\fl'0l1S0 Feneim, o
llosiçi1o da C,1mara dos Deputado.;, n, lO, de meio ,,01cio e pensão que pel'cebill. sua
IS03, coneeclendo a D. Tllerez,1 Florentina de mãe;
Cantillice, irmã do capitão do fragata FranN 25 de 1893, cvnvertendo em ordenado a
cisco Plaviano de Cant.a.lice, morto no nau- dial'i,1, .i Imal e gt'atilicação que l'pceba a
['t'agi do encouraçado Sotilllões, uma pen8ão mc~tranç;) do Ar.:enaI de Gucl'l'a, de accol'do
men aI e'll1ivalente ao meio soldo daquella com ,t ktbella em vi;rol';
patente. egundo:~ tabella aetual.
N, 27 de 1893, autori:-<ando o Poder ExeSegue-se em 2' discussão, com o pn,recer da cuti vo a manda.r' l'eintegmr no po"to de ftol
commissão 11e finanças, eé s mdehate appl'o- do ]a classe da al'mada nacional. cLlm direito
vada, e sendoadoptada pa 'a a 3" discus,ilo a ao i\~J'10 de lnvalido~ ela Patria, o ex-fiel
propn';i,ão da Camara do" Deputado~ n, 29, Tlleodomiro Gam,t;
de IS9:3, isentando de direito' aduaneiros
N. :39 de 1893, autnrisando o governo a,
dnc,) altn,res, pertença.s e imagens, destinadas prorog'ar por ma i:-: t;ej,; mezps, sem ordenado,
à matriz (h freguezia da Lagõa da Ca ,Jita1 para tmtar de ~lla sanda onde lho convier, a
Fe leral.
liceqç 1, conc('dida ao Dl'. IItllll'ique Autl'an da
Entram 'uccer; i\'ament em 2" discu são, Matta e AlbuquOl'flUe, assisLf'llte de clínica
a qual encerra- se sem debate, os <tl'ts. li' e 2° pedlatl'ica ela F,tCullbdc da B,dtia.
do pI'lljecto do enado, n. :10,. de ~ 893, d torminanüo que o governo provldcl1Clara no senLevanta-se a ~es::;ão Ú,.: 3 horas e 45 mitido (te ser melhorada a reforma do l° tenente uutos da tarde,
tia al'm,lda Camillo de Lellis e Silva, addícionanr!o-::;e ao temp:) de serviç() qUf' conL,t\'a
quando {(li l'c!ormado, os presLHdos posteriormentI' na guerra do Paraguáy. capitanhL do
pilrto e qU,"l-tcl-g( nl'ra~ da m,,1J'Íll ha, _
fi6 a sessão, em 29 de julhO de 1893
Annunctada a \'utaçao.\'erIflc<t-se na0 hayel'
mai:, I1<t casa numero Ie~al. Procrd('-se Ú cha.maLl,t dos, rs. scnadol'es- quo,coJl1parrceram a
PI'esirlei1cia !lo SI'. p,'wlente de "l[()i'((e~
ses ir 1 (45) e deixam de respln(\Cl' os Srs,
( vice-presidente)
Souza Co('1I10, Jon,quim Sal'me11to, Cunha JuniOl', Catunda. OLi veira Gal,'ii , Firmino da X1DDL\ IUO - Cham~<l" - Leitura rIa n ta - DecJaSilveira, Gaspar Drumond. Ro a Junior. Coel'~t;,ã.n ri,'} Sl', nil H ',ul:u'i - .\ pp.'1\"aç5,Q da :1ci~
Kx.pr';1>IE~·l'~ - J>a.rec !'('1' - ()h~I~I'\'~H;j~S 1]0 ~l·. AIlho c Campos', Ma,n .. e1 Victol'ill'), ,',llda.nba
lr1P. I~h HIlt'I'l't
lhSCllr..:.
di) Sr', \ 11:1/'0 Canl.lc nti
Marinho, C. Ottoni, Paranhos e ,ti l Anme l)h'f~l'\T~H'le~ rl) S!~. !'r',"sirl,·nL·, - 1'!:lCCl'r I wnt'l da.
l

I

rul (14),

-

I

II sCU';::I.;.:-l lO\" Jt'H.'Ú I i1 s pl' Ije··t 1~ ll~. 3.J e 31 d~
1B.t3 f' I:\~ [)I',lP )~il; IIN n~, ~t. ;;t., e
-:'~ncel"r:1.illento

'n
O SI', :1' sccrotarin inflrma que o,; Srs.
tI:\. (Ii~C1t'sà.l) la pl' P J"'; ~·S 11. :3J - Ch°tl\ln.rln - Atll~~
SOllZ,l 0<" lho l~ Saltla,nha :'Iarinlw retil'Ul'UIOlwnto ua \ o lac:ú. 1 - pOll·ec.. ~r.
se pOt' incommodados.
Nã lia \"('ndo nUlllero tica adiada a v<,tação
Ao meio-di:l. comlHl'p(',clll ')1 Sl'~, senarlorrs,
da !Jl'Op lsição .
Es r'ltarh. :l-; IDat ria da .,rd( lU do (lia. o a sabm': Pr lilenc !lr \111',1 '~ ,G'[ Gnll!..r , .\nSr. pt'esidE'nte de igna p,lra a da, e:>si'i,v se- tf\llin Bl n<1, ,Joaquim S.ll'lllcnto. )lano I
Barata.j Gomel1sol'o, Cruz, Jofto Cordeiro, Jose
gUinte:
I

I
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Bernardo, ::Jliveira Galvã.o, Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, João NelV<t, FIrmi no
da Silveira, ~f(;'ssias de Gu mão. Rt):!a. Junior,
Coelho e Campos, Virgilio Damasio, l1a.noel
Victorino, Domingos Vicrnte.' Bl'az Cltrneil'~,
Aristides Lobo, Saldanha Marmlto, C. Ottom,
Americo Lobo, Rodrigues Alves, Ju'lquim de
Souza, Paranhos, Generoso Marques, Raulino
Horn e Joaquim Pernambuco.
Abre-se a sessão.
E' lida e posta em discussão a. acta da sessão
anterior.

o Sr. Gil GouJart (2° secretario)
diz que, llavemlo hnntem votado contra o
projecto vindo da Camara dos 81's. Dep~tado ,
denaminado Linha Auxiliar, pretençao di
F, Doncker,faz esta. declaração do seu volo e
pede que seja inserido na acta .
O SR. PnÉSIDENTE declara que o pedido do
nobre senador será tomado na devida consideração.
Não havendo mais quem peça oLservaçõos,
dá-se a ~cta por approvadn-.
Compl1l'ecem depois do aberta a sessã.o os
Srs. João Barbalho, Q, Bocayuva, Ll1pel',
Silva Canedo e U. do Amaral.
Deixam de comparecer ('om causa participada os Srs. Jo5.o Pedro, Thomaz. Cruz" Fx:ancisco Machado, Souza Coelh , Nma Rlbelro,
Cunha Junior, Coelho Rodrigues. Elyseu
Martins, Therdoreto Souto, Monteiro de Barros, E. \Vandenkolk, Joaquim Felicio, Aquilino do Amaral, Luiz Delfino, Pinheiro Machado e ,Julio Frota ; e sem ca,usa participada os Sr~. Campos Salles. Joaquim ~l~lr
tinho, Pinheiro Guedes, Santos Andrade,
Esteves Junior e Ramiro Barcellos.
O

SR.

2°

SEORETARIO

(sei'vindo ele tO) dá

conta do seguinte
EXPEDIE;..lTE

cita um anno de licenç:a com vencimentos
p;tra tratar de sua saude, é de parec r que,
a vista do e~tado enfermo do requerente, a.ttestado por facultati vo idonco, seja concedida
a licença pedida, c')m ordenado, apresentando
o seguinte
Projecto

O Congresso Nacional re,olve
Art. 1.0 E' concedido ao bacharel Augusto
~etto d'j Mendonça, juiz substituto seccional,
em Santa Catharina, um anno de licença, com
ordenado, para tratar de sua saude onde
lhe convier.
Art. 2. o Revogam -se as di!!posições em
contrario.
Sala das commlssoes, 27 de jnlho
de 1893,-."lfanlJel Vitor·ino. -Domingos Vicente .-Salrlanha jJfa,'inho ,- Q, Bocayuvl'!.
-jJfonteil'o de Ba1Tos.-Rodriy7les Alves-lLnaro C(walcanti, -Jodo Barbal/zo.

A commissã9 de justiça e legislação subscreve o parecer da commis ão de finanças.
Sala das commissões, 29 de julho de 1893 .
-J, L. Coelho e CaJllpos .-Goll1ensoro.

N.146-1893
A com missão de marinha e guerra. do S,~
nado, a quem fui presente a propclsiçãon. 3::\,
de 1893. da, Camart~ do::; SI'S. DepuLados, que
manda. reverter em fa,vOt' de D, Carolina Angelica de Andrade Vasconcello a outra parte do
meio soldo d~, patente do seu fina.do pae, o tenente-coronel ,Joaquim Jdsé de An(lrade Vascuncellcs, parte que competia a sua i'allecida
mãe, D. Josapha Cruz e Silva ele Andrade, a
contar da uata do falIecimento d~sta. e de
accordo com O" fundamenl os exarado~ no P3,recer da commi~sã.o de fazenda, indu~tria e
artes daquella Camara, pensa que a referida
proposição deve entrar na ordem dos trabalhos e ser approvada.
De facto, bem ponderaveis as circumstancias de ser a peticionaria de avançada idade,
e viver com toda a. hunestidade, eJl estado de
solteira, sem reeurso.> para. manter-se com a
decencia que sua posição social exige, sobre
modo justificam essa pequena subvenção do
Estado em seu beneficio.
Sala das commissões, 29 de julho de 1893.-

f."'Officio do Sr. genador Luiz Delfino, datado
de hoje, communicand0 que llontem nã,o oompareceu á sessão e não comparece hOJe por
força maior,-Inteirad0 ,
O SR. 3° SEORETA.RIO (S8f' Dindo de 2") lê e
vão a imprimir, para entrar 1111 arelem dos
trabalhos,os seguintes
!otJ.o N eiva. - Rosa

.h!l~io,·.

-

JO'J.quilYl Sar-

mento .-Almeida Barreto.
PARECER.ES

A commissão de finanças pensa que a pro-posição deve ser rejeita.da, por não ter direito
N. 145-1893
a supplicante á. reversão da pensão, que é
uma graça.
Sala das co mmissüe~, 20 de juLho de 1893.~
A commissão de finanças do Senado, tendu
examinado o requerimento do bacharel Au- DOl//ingos Vicellte.-Jlfarlocl Vtctori,IO.-Rogusto Netto de 11en ctonça , juiz snbstitu~ d,'if/u es Al,es. - Q, BuclI!Juv((. - Salda,dla
'seccional, em Santa Catharma, em que 3011- lIIa>i'lho.

SESSÃO EM

N. 147 -

20

DE JULHO DE
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A com missão de marinba e guerra do Senado, tendo examinado com todo o cuidado a
proposição da Camara dos Sr$. Deplltado~,
n. 41, de 1892, que 1tutorisa o Poder Execu Ii vo
a contar como de embarque o tempo emquo
o capitão ele fragata Pedro Nolasco Pereira
da Cunha. commandou a galeota Quinze de
Novembro, é de parecer quo a referi de propo5ição entre na ordem dos trabalhos e seja
approvada .
Esta commissão nada tem a accrescentar ao
que expen(leu em seu bem elaborado parecer
a comlni~são de marinha e guerra da Camara
dos Srs. Deputados.
Com etreito, tendo o govel'l1o provi1!orio, por
aviso expedido pelo Ministerio da Marinha,
em 13 de fevereiro de 1891, mandado incorporar á divisão de cruzadores da e~quadra
aquella galeota, danGlo-lhe numero e guarnição militar, tirada dos outros navios, cessou,
ipso facto, a doutrina de aviso ele 2:3 desetembro fie 1876, e consequentemente ao seu commandante o officiae deve ser contado como
tempo de embarque o em que ahi serviram.
Sala das com missões, 29 de julho de 1893.João Neiva. mento.

Rosa Junior. -

. 148-1893

Joaquim Sal'-

1893

1~3

A com missão de instrucção publica, considerando que não e verdadeira a allegação da
peticionaria, de ter sido jubilada violentamente por informações inexactM de molestia,
quando a verdade é que ella foiju1Jilada por
oon veniencia do serviço publico e sob proposta
do conselho director ria Instt'ucção Primaria
e Secundaria, como determina [1 lei ;
Considerando ainda que a peLicionaria. não
apresenta" e nem na repartições publicas se
pôde encontrar, documento algum que pudesse IJrOvar a allega(;ãú de tel' el1a servido
como adjunta, da escola publica do acramento
antes de ter sido nomead .. profes::Jora da 2" escola do Engenho Vl"lho, é de parecel' que a
referida proposição não seja aduptada pelo Senado.
Sala das commissões, 27 de julho de 1893.
-Joaquim llfurtillho.-Virgílio Damasio.-];fanOft Victorino.

A commi~são de finauças está de accordo
com o parecer supra.
Sala das commissõe'S. 27dejulhode 1893.João Barbn.lho. - :I1Ianoel Victol'ino.-Domingos
Vicente.-Rodt·i!Jues A1ves.-Salilanha 111 ari/171o. - Q. Bocayuva.

N.149- 1893
A commissão de justiça e legislação, examinando as emendas offerecidas ao proj ecto
n. 5, que entende com a organisação da justiça federal e seu processil, é de parecer:
Que taes emendas devem ~er acceitas e,
tambem, entende n, com missão que, OCC0rrendo no momento presente aso a considerar-se tudo quanto pareça neces~ario ao
tim de attenrler alguns pontos em que é falto
o decreto n. 848, de 11 de outubro de ]890,
oíferece as emendas seguintQs, que podem
ser accrescentadas ás disposições geraes ou
onde mais accert<'l.do fôr:
Art. Nos ~stados nos quaes as capitaes
não forem portos de mar, terão os juizes seccionaes a sede de sua residencia naquelll1 cio
dade, port.os de mar, unico existente, ou
naquelle mais importante pelo seu movimento commercia.1 ha,vendo mais de um .
Art. Aos porteiros e continuos do juizo
seccional fica marcado ordenado annual, sendo de SOOS pal'a os primeiros e de 600$ para
os segundos.
Art. Firam alteradas as di~posições dos
arts. 13 e 358 ao citado decreto n. 848.
Sala das com missões, 27 dejull10 de ]893.

A' com missão de instrucção publica foi presente a proposição <ia Camara dos Srs. Deputarlos, n. 125, de 1892, autorisando o governo
a contu, para a jubilação de D. Maria Thomazia de Oli veira e Sil va, professora jubilada da
2" escola publica da freguezia elo Engenho
Velho, o tf>mpo em que serviu como adjunta
da escola da freguezia do Sacramento. sendo
os vencimentos de accordo com a tabella que
vigorar ao tempo de suajubiLação.
A peticionaria allega que, tendo sido jubilada violentamente pelo governo do imperio,
por infol'mações inexactas de molestia, quando contava :H annos d~ efl'ectivo serviço, faltando·lhe um anno para a tting;r os 35 annos
de exercicio, q ne a lei exige para a jubilação
com todos os vencimentos, e não podendo
se conformar CJm este acto. que julga intriramente injusto, pois, si e averiguasse o tem]10
de scrviço,ach,1r-s!l-hia que a supplicunte contava cerca de 40 annos, por isso antes de ser
provirla como cathedratica estava servindo
por nomeação legal na e'cola publica do Sacramento, regida por sua fallecida mãe D.Anna
Joaquina (leOliveira e Silva, pede reparação
deste acto do governo imperial.
-Gomensoro.-J. L. Coelho e Campos.
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o Sr. A.hueida B:u~reto- Sr,
presidente, o D:ario O(ficial de hontem deu
publicidade a um decreto datado de 22 deste
mez, d€\ nomeaçõe de membros para o Supremo Tribunal Militar; entre os nomeados
apparecem o Sr, Vice Prc~idente ela RepubUca, marechal Floriano Peixoto, e o Sr. ajudante general EnéRs Galvão, que exerce o
cargo de ministro da guerra, creio que em
commissão,
Esse decreto, Fir. pre~idente, não traz a"signaturadoSr. \'ice-Presidenteda Hepublica,
nem mesmo a do Sr. ministro da guerra
interino.
O 8H" A~1ERICO LOBo-Não é decreto; não
tem as:4ignatura .
O SR, ALMEID.\ B \RHETO- Logo, considero
r'
um acto anonyma. qualificativo este a las
muito applicavel, porquanto. Sr. presidente,
hoje apparece no Di/Iria O(ficial uma decIaração, concebida nos seguintes termos (tê) :
«A nomeação do marechal Floriano Peixoto para o cargo de ministro do Supremo
Tribun;\l Militar, logar este identico a.o que
exel'ria no ConsellJo Supremo Militar e DO
qual foi mant.ido pelo decreto lel!islativo quP
deu nova organi"llção a e~te tribunaL foi
feita e assignadn, pelo p"es:den/c rio Sena'lo,
cm, errlll'cicio, Dr. Prudente de Moraes,»
Tenho rasão , por tanto, em considerar
aquelle decreto publicado hontem no Dia/'io
O(ficifll um atto anonymo , porque hoje
veJ1.l contil'mada esta nomeação por V. l~x"
o que faz suppor que V. Ex. foi quem nomeou o Sr, Floriano Peixoto para membro
daq uelle tribunal.
Mas pergunto: estará V. EX.autorisado
por lei .1)0.1'0. fazer semelba.nte nomeação ~
O SR. GO)IENSORO-O art. 2° de decreto que
'j'tar d'a
reorgani8a o Conselho Supremo M11
essa autorisação.
O ,R. ALMEIDA BARRETO - Muito bem:
logo concluo clahi que o prpsidente do Senado
assllmiu no dia 27 o Poder Executivo e como
tal S.Ex. está incompatibilisado para qualquer
cargo de eleição PQPular (fUIO npoiado'l
porque, desde que exerceu as funcçõe9 do PodeI' Executivo, como V. Ex, o fizera, perde
o direito de eleição.
Faltam-nos sómente oito meze~ para se' fazer a eleição do Presidente da Republica e Y.
Ex"ip.l"o facto.fica imcompatibilisado para concorrer á eleição gr-ral.
O SR. Dmw\'Gos VTcENTE-Elle fez a nomeaÇ<'io como presidente do Senado.
O SR. ALMEIDA BARRETO- iío podia fazel-a; essa attribuição é da competencia do
Presidente da RepllbLic<1 em exercicio, como
está prescripto no art. 2° da lei.

O SR, DO)IIN"GOS VICENTE- }<[as V. Ex . attenda: e, ta nomeação é autorisada em lei.
O SR, ALMEIDA BARRETO- '[0 a conheço:
a,inda as~im, Sr presidente, o SI', Floriano
Peixoto não est~L isento de culpa, porque,
quando S, Ex, foi eleito Vice-Presidente da
Republica,dcvia exoneral'-~e do Conselho Supremo Militar, como foi aconselhaíl0,em carta
dirigida a S, Ex. pelo presidente que exercio., então, aquellas funcções supremas do
Estado, como este me declarou tel-o feito ,
~las S. Ex. callou-se. S. Ex. só roi ao
Con elho Supremo Militar para prestar juramento e fazer jus áquelle logar, nunca compareceu aLli a uma sessão sique!' ! S. Ex., ~evia ter-se exonerado daquelle cargo,que e mcompativeI com as t'uncções de chefe do Poder Executivo.
E' nesse sentido que f,\ço o meu pl'otesto
para pugnar pelo meu direito e pelos dos
meus companheiros, retirados (laquelle conselho por um acto despotico e iLlrgfl.l . ..
Si o Sr. Vice-Presidente, em exercI CIO presentemente, se acha com direito a con::;ervar
o logar que pel'(lpu por força da posiçã\) que
occupa, com mais razão de direito, garantido
pela Constituição .me compete o ~og~r do qual
fui retirado sem decreto de demls~ao.
Faço este protesto pwa ser,ir de base ás
minhas futuras reClamações.
Xão vou mais além, isto com relação ao
Sr. Floriano Peixoto.
Quanto ao Sr. ajudante-general En,;as nalvão, S. Ex. tambem participou dessa, illegalidarleconl'e1'id,\ por aqnelLe mesmo decl'eto.
Entretanto, em vista elo art. 4° da lei de 01'ganisação do Supremo Tribunal Militar.S.Ex.
não podia ser, nom.eado p.al'a aqu~ll.e,logar,
porque o artl!!O clta.do lDcompatlblll~a paren tes consanguineos ou atIins até. o segundo
gráo.
_ termmante
.
Nada mais claro do que tao
dispo' ição da lei sanccionada no dia 18 deste
m HZ.

.\s nOlDeaç~s foram fpitas no dia 22; quero
mesmo que fossem no dia 21; logo depois ele
sanccionado o decreto no dia 18, não podia
mais fazer-se nomeações ~ra parentes de
outros membros que exist.i~sem naquelle tribunal; salvo si o Sr, Rufino Galvão não õ
irmão do Sr. Enéas Galvão,
U)1 ,R. SENADOR-E são irmãos?
O SR. AL~IETEA. BARRETO _ Si não são ir mãos, precisamos liquirlar cssn questão .
SI', pre idente. V. Ex. deve estar lemurado
que, qWllldo o projecto dc organisação do Conselho Supremo Militar entrou aqui em discussão, no dia 31 de maio ~ltimo, apl'esentei ao Sena~o um re9uel'lI~ent~ para
que elle fosse retu'ado da dlscussao ate q,ue o
::iupremo Tribunal Federal se pronunClasse
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sobre elIe declarando inconstitucional ou não
o decl'eto que reformou e demittiu o membros vitalicios do Snpremo Con. elh o Militar.
Que receio ha,via em espemrmos o pronunciamento sobre esse decreto dictatorial? 1'Ias
o Senado não quiz attender-me 1
Disse, e até me pareceu que alg1.llls dos
meus collf'gas extranha.ram esta minha linguagem, que não podia haver uma lei que
contivesse um absurdo.
Si o pensamento do legislador foi naquelIa
occasião garantir os direitos adquiridos pel0s
antigos membros do 'ionselho Supremo Militar, este projPcto não podia ser approvado
emquanto o Supremo Tribunal Federal não
disse se sobre elIe alguma cousa.
Mas o meu requerimeRto não passou e
hoje está confirma.do o que naquelIa occasião
previa..
Sr. presidente, vim tão sómente it tribuna
fazer um prote!'to sobre os meus direitos e so·
bre os dos cl011S companheiros, generaes de
divisão Candido Costa e Antonio Maria Coelho.
Não apresento um projecto annullando
es. a duas nomeações e todo o decreto, por
que nada poderia obter presentemente; faço o
meu prote~to, principalmente contra pssas
duas nomeações inconstitucionaes, até que tenhamos um governo que cumpra a lei, em
resumo, um governo constitucional. Te a
occasião então pugnarei, não só pelos meus
direitos, como pelos do~ dous companheiros
que foram retirados do Con elho Supremo Militar contra o disposto no § l° do art. 17 da
Constituição que lhes garante a vit,aliciedade.
Ahi fica. lavrado o meu proteste.
O SR.. FIRMINO DA SILVEIRA J;: OUTROSMuito bem .

o Sr. AlTIaro Cavnlca,n li diz
que o seu honrado collega pela Parahyba
acaba de oocllpar a tribuna pOl' questão de
formalidade ou regularidade no acto emanado
do Podpr Executivo.
S. Ex. declarou que limitava·se a fazer
um protesto para que conste em todo tempo
que se oppoz a essa irregularidade .
A irregUlaridade maxima que o seu honrado colleg<t acha no acto de que se occupon
é de que o Sr. Vice-Prpsidente rIa Republica
tive.~se nomeado o Sr. Floriano Peixoto para
o logar de membro do Conselho Supremo
Militar de JUl'-tiça.
O orador deve declarar ao Senado que o
seu honrado coHega tem tocla razão na
censura, que eUe mesmo se apressou a dl'sfazer ,dizendo que a noticia hontem d}1,(lI" pelo
orgão omeial estava hoje desmentida por uma.
outra em que restabelecia o acto na sua c nformidade legal; isto é, que não fôra o 81'.

135

1893

marechal Floriano Peixoto quem nomeou o
Sr. marechal Floriano Ppixolo . mns uma
outl'a entidade que d~ntl' o da COll!ltituição
representa o Vi ce-Pre ~i, l pnte d'l, RepnhliC<1
qua.ndo elle e acha impedido de funccionar
no acto.
Pondera, portanto, ao seu honrado collega,
cuja opinião muito respeita, que a seu ver
nem de tanto havia mister. O termos catego·
ricos em que está <'oncebiclo o art. 22 são de tal
modo imperetivo e clrlro' a respeito do facto
que se deu, que o orador pede licell~.a ao Senado para leI-os .
Diz o art. 22 (ZP) :
« ão respeitados os direitos adquiridos
pelos actflaes membros do Conse[llo Supl'emo
Militar de Ju~ti~a, empregados da respectiva
seCl'etaria, pac::sando todos nos cargos que occupam para o Supl'emo Tribun ,ll Militat'. mas
Bem os titulas Dohiliarch 'co:l ou de consAlho
que, porventura , gosem. »
O SR. ALMll:IDA BAR.RJ;:To-Mas V. Ex. ,leve
estar lembrado de que es~e pl'ojecto foi apresentado em janeiro de ]891.
O SR . A:l1AR.O CAVALCANTI re$pon,le que o
pro,iecto foi approvado def1nitiv;tn1t'nte pelo
Senado, no mez pass1<!o, e sancciodad ' agora .
Passa o orador a dizer a ~eu coIJega o seu
modo de pensar nesta questão.
Si fôra. o ministro da gnel'ra. ou quem suas
veze" fizesse. não só teria expedido novos titulos, como mandaria vir os titulas do Supremo Tribunal, a apo tilla da respact.i va
secretaria. e estava, t.u,lo no seu logi'll'. Ba,tava que ao lado de cRda titulo ~e di-se,se
« ml conformidade do al't. 22 da lei t,al ('00tinúa. ». e quem quer que fosse rI irector geral
da secretaria da guerra, ac::signando a apostilla, estava o acto perfeito e ac,tba<lo.
Portanto , deve dizer q no não havh nece.·sidadp de no'lU1s nomE'açiies. Em todr, caso,
para que não se vie8SC dl'poi" aIl~gar que a
autoridade da secreta,ria. ou o f'mpregado
da secretaria não tinha ~offi"pet,en cia para declarar funccioné1.rios com direit I em vi rtude
de uma lei pm:terinr, isto 6. que um tr'ibunal
que mudou de nome, o ;1 que ~e ampliJu
attribuiçéf's, que foi crrado pE'l<1 Con.;;tituiçãn
actual e não pela I('i de olltr'ora , e C,lmo a
nomeação do Sr. Vice-Prt'sirlentp. dtt R('publica, nã o devia SE'r ordenada pe lu mesmo , Coi
assignada pelo digno presidente df'st.'t C:1S[I,
que é o Hl substituto leg'ü, n[o exercendo
p 1 r isso. como S. Ex . ponsou, [) cargo dr
Vice-PresidE'l1te da Rrpublie<t.
E para. náo o inc)mp:1tibili~ar na noml'ilçiio
plr<t o refE'rid0 logal', no impedimento desse
a qupm o acto interess,tv<t. e que S. Ex. ;)s~i
gnou.
A censura do 11'Jbre s('nador, pm'tanto. C<'1.e
por terra.

,
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o orador tem nas mãos a cópia da corresprm:lencia trocada, e l'ara poupar ao honrado
pr~!;nd('nte o. ~rabalho de leI-a, dirá que no
a VJS~J do IUUlIstN da guerra dirigido ao
l1reslflf'nte do ellado, se dizia que, não podendo. o Sr. PreSidente da Republica assignar
esse tItulo, mas sendo um direito em vio-or o
art. 22, a este submettia-sf'.
lO
Tem t ,mbem a remessa do Sr. presidente
do Senaclo ai) Sr. minbtl'o da guel'l'a, dizendo
que i'eferenda o acto dp. sua assignatura, pelo
qual elle Cllmp.l'e a disposição do ,trt. 22 da
citada lei.
Logo, é uma qllestão sem questão.
O SR. ALMEIDA BARRETO- Não levantei
questão; fi?, ap, nas o meu protesto.
O SR. AMARO CAVALCANTI responde que
S. Ex., quando se levantou par,1 fallal', foi
para filzel' censura; não acredita que se levantasse pai'a, fallar sem fundamento.
Está port.anto explicado que fi. nomeação ou
a conservação (lo Vice-Presidente da Repu~lica, ~01l10 membro do Conselho Supremo Mibtar e um acto obrigado pela lei, quando diz:
- passarão aos mesmos logares. Quanto a
censura feit<t pOl' existiram dous irmã.os no
Supremo Tl'il.mnal i\1ilitar, ignora o que se
passou; ambos jit eram do Conselho Supremo?
SR. ALMEID.\ BARREl'O- Um era, o outro
fOl nomeado.
O SR. A:\I~O CAVALCA.NTI responde que,
nesse caso, nuo foram nomeados d U8 irmã.os·
um passou no seu loga,r e foi nomeado
ontro.

.o

o

O SB".P .."elii\idente-Nas

observaçõe~

O SR. ALMEIDA BARRETO-Não fiz censura
a V . Ex.
O SR. PRESIDENTE-Si eu pra ticasse um acto
para o qual não tinha competencia, incorreria
em c~ nsura .iusta e juridica, e o honrado senador exerceria seu direito formulando-a,
como fez.
O SR. AL!I1EID!_ BARRI<:TO- Si acha que ha
censnra, então retiro-a.
O SR.. PRESIDENTE-VOU informar circumstanciadamente como se deu o facto e o Senado verificará que o meu procedi~ento foi
conecto e perfQitamente legal' mas. antes
di.rei.q~e o honrado senador ~ab~ que 'a substllUlçao nos cargos publicos pód0 dar-se não
só no exercicio pleno, como parcialmente
conforme a natureza do impedimento do sub~
stituido,
Qmmdo o impedimento do funccionario é
parcial ou relativo á pratica de um ou outro
acto, este é praticado pelo substituto sem
que o funccionario efl'ecti vo deixe o exe~cicio
do seu cargo. Foi o que se deu na hypothese
em que, como substituto constitucional tiv~
de praticar um acto no impedimento do' Presidenteda Repnblica.
Tendo--e promulgado a lei que reorganisou
o Supremo Tribunal Militar e tendo estalei
no art. 22, cuja leitura fez o honrado senador
pelo Rio Grande do Norte, estabelecido a seguinte disposição (ld) :
«São respeitados os direitos adquiridos
p~l?s actuaes m~mbros do Conselho Supremo
Mllltar e de Justiça e empregado.; da respectiva
secretaria, passando todos nos cargos que
occupam para o Supremo Tl'ilmnal Militar
mas .'em os titulos nobiliarchicos ou de con~
selho que pOl'ventra gosem. »
O SR, ALMEIDA BARRETO dá um aparte,
O SR. PRESIDENTE-O honrado senador sabe
q lIe o Sr. marecha,l Floriano Peixoto fazia
part.e do SupremoConseliJo Militar, que ficou
J'eorgamsado por eNta lei; conseguintementa
e1'.a d~re~t~ dellc. lJassal' @m igual cargo para
a mstJtUlçao reformada., sob fi. denominação
de Supremo Tribunal MilitRr ; mas, devendo
as nomeaçõ ·s ele accordo cem a lei ser feitas
pelo Pi'esidel'lte ~a Republica, e não podendo
o marechal Flol'lanO nomear-se a si mesmo
estando no exorcicio do cargo de Pr'sident~
da Republica, para manter-'3f.l no seu logar de
membro daquelle tribunal, competia a mim
como substituto, praticar aqueDe acto e~
execução de disposição expres~a da lei,
Creio que o honrado enado!' não contesta.
que actualmente o vice-prc8idente do Senado
é o immediato substituta do Presidente da
Republica, visto não haver Vice-Presidente.

que tez o honrado senador p8.ra fundamental'
o que denominou-protesto em favor dos seu,
direitos de menbro do :-,upl'emo Conselho Militare de Ju~tiça, referiu que ,l, nomeacão do
Sl'. lll<trechal Floriano Peiyoto, oactual "Presidente da RepulJl ica, tinha sido imlividamento
feita ou n signada 11810 vice-presidente do Senada; indivitlamente,porque,na opinião de S;,
Ex., o vice-pre~idente dI> Senado só pode pratIca.r actos de tal natUt'eza qu;t,ndo estiver inve .. titlo no exercicio do cargo cle su bstitu to do
Presidente da Republica 011 do Vice-Presidente.
Não preciso addicionar observação alcruma
a exp),ição que aca,l)a de ser feita. pelo SI',
senadol' do Rio Grantle cio Norte, que é a expre8são fiel da occurrencia.
Em todo o caso, na. parte cm que S. Ex.
argulU a incompetencia do vice-presidente do
Senado para. prat.ica1' o acto que censurou
preciso justific,'w-me e o fa.ço dE'ste Jogar se~
ir para <L bancada, visto q ne se tra.ta de um
acto praticado por mim como vice-presidente
do Senado. (,tpoior(,os.)
Apena,s observarei que a censura do hon(Apoiados, )
rado senador ...
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Recebi hontem a communicação dessa
occurrencia por este aviso (li:) :
«Ministe1'io dos Negocios da Guerra.Rio de Janeiro, 28 dejulho de 1893.
~r. presÍllente do Senado Federal.-Competindo ao Sr. marechal Floriano Peixoto a nomeação para o cargo de ministro do Supremo
Tribunal Milit.ar, de conformidade com o
art. 22 do decl'eto legislativo n. 149, de 12 do
corrente, e não podendo er o respectivo
titulo expedido por est.<t ecretaria de Estado
e a~signa.do pelo mesmo Sr. mal'echal, que ~e
acha no exercicio do ca.rgo de Presidente da
RepubJica, levo semelhante facto ao vos·o
conhecimento, para que vos digneis pl'ovülenciar a respei to da expedição do mesmo
titulo.
Saude c fraterniclade.-.4nton:o E/idas G.
Q.alvt[o. »
A' vista de:sta communicaÇ<"io enão havendo
duvida obre o dil'eito elo marechal Floriano
Peixot0, llOntem mesmo minutei os seguintes
actos (lê):
«Senado Federa.l, 28 de julho de 1893.-Sr.
ministr'o da gue1'l'Il.-Em re8posta ao vosso
aviso dp..sta data,. junto remetto-vos, atlm de
que rpferendeis, o ,lec1'eto nomeando o m1J,I'echal Floriano Peixoto para o cargo de miai 'tro do Supremo Tribunal Militar, de conlor
miuade e em execução do disposto no artigo
22 do decreto n. 149, de 18 do cOl'rente, que
organi<a aqueUe tribunal.
SaU(le e fraternidade.-Prudente J. de Moraes Barros.»

Decreto a que se refere o omcio supra. :
«O vice-pre-idente do Senado Federal, no
impedimento do Presidente da Republica dos
Estados 1.:nidos do Brazil, em execll,\ão do decreto legislativo n. 149, de 18 do corrente,
que, organisando o Supremo Tribuna.l Militar,
no artigo 22 1'e peitou os direitos 1J,dquiridos
pelos aC'tuaes membros do Conselho Supremo
Militar e de Just.iÇl1, determinando que passassem todo, no" cargos que occupam, piU'a o
Supremo Tribunal Militar. nomeia pal'a o
ca.rgo de ministro do Supremo Ti'ibunal Militar o marechal Floriano Peixoto, membro do
referido Conselno Supremo Milltar e do Justiça.
Capital Federal, 28 de jUlho de 1893.P"udente J. de Jl!oi'aes Barros.»

Creio, pois, que os actos foram praticados
não só com muita,competcncia.como com toda
a reglllaridade. Cumpri o meu dever, executando uma dispo ição expressa em lei.
(Muito bem . )

VOZEs-Apoiado.
O SR. SALDANllA MARINHO-Muito bem.
SJ;~A.DO
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Não havendo ainda numero para deliberar,
continúa, adiada a. votação designada para a
ordem do dia de hoje.
~egue-se em 2 \ discussão, a qual encerra-se
sem debate, aliiando·se a votação para quando
houver numero legaL o projecto lio Senado
n. 31, de 1893, autorisando o governo a con('eder licença, pOI' um anno, sem vencimGntoB,
a Manoel ~fal'ques Perliigão, vedor da Casa
de Corrçcção da Capitltl Felieral, para tratar
de sua s~ude onde llle convier.
Segue-se em 2a discussão, a qLIal encerra-se
tambem sem debate, adiando-se a yotação
para quando houver numero legal, a proposição da Camara dos Deputados, n. 21, de
1893, revertendo a D. lIeruHdina Maria Ferreira Cavalcanti, filha do major do exercito
Pedro Alfonso Ferreira o meio soh]o e pensão q ua percebia sua mãe, com o parecer das
commi~sôes de marinha c guerra e de finanças .
Entram sLlccessivamente em 2a discussão, a
qual encerra-se sem debate, adiando·se a votação por falta de numero legal, os arts . l° e
2'/ da propo ição da Call1ara dos Deputados
n. 25, de 18~3, convertendo em ordenado a
diarta, -jornal e gra,tificação-,que recebe a
mestrança tio Arsenal de Guerra, de accordo
com a tabell:t em vigol', com o parecer da
commiS&'io de marinha e guerra e de finanças.
Segue-se, em 2' discussão a qual encerra-se
sem debate, ficando a votação adiada por falta
de numero legal, a proposição da Camara dos
Deputados n. 27 de 1803, autorisando o PoIler Executivo a mandar reintegrar no posto
de fiel de I" classe da armada nacional, com
direito ao Asylo de Invalidos da Patria, o exfiel Theodomiro Gama; com o parecer da
commissão de marinha e .gueru.
~egu e - se em 2a discus-iio, a qual encerrase sem debate, ficando a votação adiada por
falta de numero legal, a proposição da Camara dos Deputados n. 39 de 1893, autodsando o governo a, prorogal' por mais seis
Illczes, ~em ordenado,pam tratar' de 8ua saude onde lhe convier. a. licença concedida ao
Dr. Henrique Autran da Matta e Albuquerque, assistente de clínica pediatrica da Faculdade da Bahia; com o parecer da commissão
de justiça e legislação.
Verificando-se a prpsença de numel'(j) legal,
pro 'ede-se com o seguinte re~ultado ás votações adiadas:
E' approvado em ~' discussão, e em escrutinio secreto por 25 voto~ conLra 7, o art . l°
do projt>cto do Senado, n. 30 de 1893,determinando que o governo providenciará no sentido de ser melhorada a reforma do l° tenente
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da armada Camillo de Lellis e Silva, addicionando-se ao tempo de serviço que eontava
quando foi reformado, os prestados posteriormente na guerra do Paraguay , capitania do
porto e quartel-general da marinha_
E' appr ovado o art. 2°_
E' o projeeto adoptado e passa para 3" discussão_
E' appro\Tado em 2" discussão, e em escrutinio secreto por 27 votos contra 5, o projecto
do Senado, n. 31 de 1893, autorisando o governo a conceder licença, por um anno, sem
vencimentos, a Manoel Marques Perdigão,
vedor da Casa de Correcção da Capital Federal, para tratar de sua saude onde lhe con\Tier.
A proposição é adoptada e passa para 3"
discussão.
O SR. GOMENSORO (pela onlem) requer dis•
pensa de in tersticio para a 3 discussão do
proj ecto.
Consultado, o Senado concede a di~pensa
requerida.
~' approvada. em 2' discussão, e em escrutimo secreto por 18 \Totos contra 14, e sr,ndo
adoptada pa sa para a tel'ceira, a proposição
da mesma Camara n. 21 de 1893, revertendo
a D. Herundina Maria Ferreira Cavalcanti,
filha elo ma,jor do exercito Pedr Affonso Ferreira, o meio soldo e pensão que percebia sua
mãe.
São successivamente approvados em 2" discussão os arts. 10 e 2" da proposição da Camara dos Deputados n. 25 de 1893, convertendo em ordenado adiaria - jornal e gra·
tificação - que recebe a mestrança do Arsenal de Guerra, de accordo com a tabella em
vigor.
A proposição é adoptada para passar a 3"
discussão.
O SR. ANTONIO R\.ENA (pela ordem) requer
dispensa de intersticio para a 3a discussão da
propesição.
Consultado, o Senado consente na dispensa
requerida.
I

E' approvada, em 2' discussão e em escrutinio Ilecreto por 24 \Totos contra 8, a proposição da Camara dos Deputados n, 27 de 1893"
autorirsando o Poder Executivo a manrlar
reintegrar no posto de fiel de I" classe da
armada nacional, com direito ao Asylo de
Invalidos da Patria, o ex-fiel Theodomiro
Gama.
A proposição é adoptada e passa a 3" discussão.
Corrido o escrutinio para a votação em 2'
discussão do proposição da Camara dos Deputados n. 39 de 1893, autorisando o governo a
prorogar por mais seis mezes, sem ordenado,
para. tratar de sua saude onde lhe convier, a

licença concedida ao Dr. Henrique Au tran da
Matta e Albuquerque, assistente Lle clínica
pediatrica da Faculdade da Bahia, verificase não haver mais na ca~a numero para deJiber 11" pelo que procede·se a chamada dos
Srs, senadores que compareceram a sessão
(36) e deixam de responder os Srs. Amaro
Cavalcanti, Coelho e Campos, Saldanha Marinho, Americo Lobo e Paranhos.
O SR. 3" SECRETARIO informa que os Srs.
Saleln.nha Ma.rinl10 e Paranhos retiraram-se
por incommodos.
Continúa adiada a votação da proposição.
O SlL 2" SECRETARIO declara que se acha
sobre a mesa, para ser discutido na sessão
seguinte, depois de impresso no Dim-io rio
Congre,~so, o seguinte
PARECER N. 150 - 1893
REDACÇÃ.O
A commissão de redacção offerece redigido,
de acc0rdo com o vencido nas duas casas elo
Congresso, o pl'ojecto de lei appl'ovando a divisão dos districtos eleitorae.<>, organisada
pelo governo em virtude do disposto uos §§ 5°
e 6" elo art. 36 da lei n. 35 de 26 de janeiro
de 1892.
Xcsta redac<;ão a commlssão julgou conveniente, para melh0rar a fórma, consolidar
em uma só lei a divisão elos clistrictos eleitoraes, com as mod ificações feitas pelo Congresso
ás propostas do governo, submettidas á approvação do Poder Legislativo.

REDACÇÃ.O
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. o O estado do Pará formara dous
diSltrictos eleitoraes.
§ I.· O primeiro districto tera por séde a
cidade de Belém e se comporá dos seguintes
municipios : Belém, Acará, S. Domingos da
Boa Vista, Vlzeu. Bragança, Quatipurú, Salinas, Cilltra, Mara.""'anim, Santarém-Novo,
'"
1
S
Ouruçá., S. Caetano, Vigia, Col ares, oure,
Monsarás, Cachoeira, P onta de Pedras, Muaná, Curralinbo, S. Sebastião da Boa Vista,
Cametá, Mocoj uba, Baião, Igarapé-mirim,
Abaeté, Mojú, Guamá" lrituia e Ourem.
§ 2, o O segundo districto terú, por sede a
cidade de Gurupá e se compora dos seguintes
municipio ': Gurupa, Almeirim, m1aves,
Affua, Anajás, Breves, Bagre, Oeiras, Melgaço,
PorteI, Macapá, Mazagão, Porto de Moz,
Souze!. M nte Alegre, Prainha, Alemquer,
Santarém, Itaituba, Aveiro, Obidos, Juruty
e Faro.
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Art. 2.° O estado do Maranhão formará
dous districtos eleitoraes.
s I." O primeiro districto terá por :éde a
cidade de S. Luiz e se comporá. dos seguintc~
municipios: S. Luiz, Paço do Lumiar, Rosario,
Icatú, Miritiba, Guimarães, Corurupú, Pinheiro, Santa Helena, Alcantal'a, Tury-Assú,
Carlltapera, Yianna. Penalva, Monção, São
Bento, Cajapió, S. VicenteFerrer, Baixo Mearim, Amry, Brejo, Burity, itapicurú-mirim,
Ana.jatuba, Vargem Grande, Barreirinbas e
S. Bernardo.
§ 2 ° O segundo districto terà por ,éde a
cidade de Caxias e se compom dos seguintes municipios: Caxias, Coroatá, S. Luiz
Gom..aga, Pedreims, Codó, S. José dos Mattões,
S. Francisco, Passagem Franca, Picos, Pastos
Bons, Nova York . .Mirador, Loreto, Alto Parnahyba Barra do Corda, Grajahú, Imperatriz, CiI,rolina e IUachão.
Art. 3.° O c~tado do Ceari formará tres
districtos eleitoraes.
~ ].0 O primeiro distl'icto terá por sede a
cidade da Fortaleza e se comporá dos se~uin
tes munidpio : Fortaleza, Porangaba. Mecejana, Maranguape, Some, Pacatuba, Redempção, i\racoraba, Trabiry, Arraial, ltapipoca,
S. Francbco, Acarahu, Cu.mocim. Granja,
Viçosa, Tranguá, lbiapina, S_ Benedicto,
Campo Grande e Pfl.raCllrú.
§ 2.° O segundo districto terá pc.r sede a
cidade de Iguatú e se comporá. dos seguintes municipios: Iguatu, Pereira, !cõ, LrloVra.s,
Varzea Alegre, A"ro a, lJmary, '. Matheus,
Quichará, S. Pedro do Crato, Barbalha, Missão Vellm, Milagres. Jardim, Brejo dos Santos,
Porteiras, A sare, Saboeir'o, Sant'Anna do
BI' jo Grande, Araripe, Quixadá, Quixer«mobim, Tnhamuns, Ameitós, COC0CY, Pedra
Branca, Boa Viagem, Iracema e Maurity.
§ 3.· O terceiro di tl'icto terá por éde a
cidade de Sobral e se comporá dos seguintes
municípios: Sobral, Aquiraz, Cascayel, Aracaty, União S. Bernardo, Limoeiro, Morada
Nova, Jagnaribp-mirim. Riacho do Sangue,
Baturité., Pacoty, Gual'amll'i:lnga, Mulungú,
Coito, Caninde,
ratlleús, IlItlepcndencia,
Santa Quiteria, Tamboril, lpú, Ipueiras,
l'{eruoca, Sant'Anna. Palma e Nllariny.
Art. 4.° O estado ele Pernambuco formará
cinco dü,trictos eleitoraes.
s 1.0 O pl'imeiro distl'icto tel'á por serle a
cidade rio Recife e se comporá dos seguintes
municipios: Recife, Olinda, Jaboatão, S. Lourenço e Muribeca.
§ 2." O segundo districto terá por sede a
cidacLo de azaret,h e se comporá dos seguintes municipios: Nazareth, Iguarassu, Goyanna, ltambe, Timbauba, Páo d'Alho, Vicencia, Limoeiro, Bom Jetrdim, Taqual'etinga
e Brejo.
.
§ 3." O terceiro districto terá por séde a.
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cidade da Victoria e se comporá dos seguintes
municipios: Victoria, Cabo, Eo::cada, Gloria
elo Goitá, Gravata, Bezerros, Caruarú, Bonito,
Panellas, Altinho, S. Bento, Pesqueira. Cimbres c Pedras.
§ 4.° O quarto districto terá por séde a
cidade de Palmares e , e comporá dos seguintes municipios: Palmares, Ipojuca, Serinhaem, Rio Formoso, Barreiros, Gamelleira. Agua Pf'cta, Amaragy, Quipapá, Canhotinho, Garanhuns, Bom Conselho e Correntes.
§ 5. ° O quinto districto terá por séde a cidade de Villa BelIa e se comporá dos seguintes municipios: Villa Bplla, Aguas BeIlas,
Suique, Alagoa de Baixo, Tacaratú, IngazeiIa, S. Josó do Egypto, Flores, Triumpho,
Floresta, Belmonte, Salgueiro, Cabrobó, Boa
Vista, Petrolina, Leopoldina, Grani.to, Exú e
Ouricury.
Art. 5.° O estado das Alagôas formará dous
dist.rictos eleitoraes.
§ 1.. O primeiro districto terá por séde a
cidade de Maceió e se comporá, dos seguintes
municipios: Maneiá, Porto Calvo. Porto ele
Pedras, Maragogy, Camaragibe, S. Luiz do
QUituncle, Santa Luzia do Norte, Muricy,
União, S. Jose da Lage, Atalaya, Parabyba,
Viçosa, Pilar e Alagõas.
§ 2 .0 O segundo 4istricto t~rá por s~de a
cidade de Penedo e se compora dos segumtes
municipios: Penedo, S. Miguel, Agua Branca,
Anadia, Bello Mnnte. Coruripe, Limoeiro,Palmeira, Pão de Assucal', Paulo Affonso, Piassabussú, Piranbas, Porto Real do CoUegio,
Poxim, Sant'Anna do Ipanema, S. Braz, Traipú, Triumpho e Victoria.
Art. 6.° O estado da Bahia formará sete
districtos eleitoraes.
§ 1.0 O primeiro distl'icto será constituído
pelo municipio da eapital .
~ 2.° O segundo distl'icto terá por sede acidade de Cachoeira e se comporá dos seguintes
llmnicipios: Cllchoeir·a. S. Gonçalo dos Campos. S. Felix, Curralinho, :Maragogipe. São
Felippe, Conceiçã.o do Almeida, Santo Amaro.
S. Francisco, Matta d~ S. João e Abrantes.
§ 3.° O terceiro districto terá por sede a cidade de Nazareth e se comporá dos ~eguintes
municiplos: Nazareth, Aratuipe, Santo Antonio de Jesus, S . Miguel, rtaparica, Jaguaribe, Arêas, Capella Nova de Jequiriça, Amargo~a, Tapera, Valença. Taperoá, Cairú, Nova
Boipeba, Santarém. Una, liMos, Olivença.
Cannavieiras, Belmonte, Camamú, 19rapiuna,
Barra do Rio de Contas, Marallú, Barcellos,
Porto Seguro, anta Cruz, Villa Verde. Trancoso, Caravellas, Viçosa, S. José do Porto Alegre, Alcobaça e Prado.
§ 4.° O quarto districto terá por séde a cidade da ~'eil'a de SanG' Anna e se comporá doE'
seguintes municipios: Feira de Sant'Anna
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Riachão de Jacuipe, Camisão, Mundo Novo ,
Orobó, Baixa Grande, PUI'iflca<;áo, Coração de
Maria, Cato, Alagoinhas. Serrinha, Conceição
do Coité, Inhambupe, Entre-Rios, Conde e
Abbadia..
~ 5.° O quinto distri('to terá por séde a cidade do Bomfim e se comporá dos seguintes
municípios: Bomfim, Campo Formoso, Queimadas, Jacobina, Morro do Chapéo, SElnto Sé,
Joazeiro, Cura~'á, Geremoabo, Santo Antonio
da Gloria, Monte Sant'l, Bom C011,el110, Patrocinio do Coité. Pombal, Tllcano, Amparo,
Barracão, ltapicUI'Í1, , 'oure, Monte All'gre e
Conceição do Razo.
§ 6.° O sexto distl'icto terá por sMe :l, cidade de Minas do Rio de Contas e se comporá
dos egllinte:5 municipios: ~'linas do Rio de
Contas, Lençóes, Campestre, Andal'ahy, Villa
BeIla. das Palmeiras, S. João do Pa l'aguas' ú,
Bom Jesus do Rio de Contas, Remedio..;, Agua
Quente, Maracás, Brejo Grantlo, Jussiape, Bom
Josus dos Meiras, Caeteté. Vi lla BpllJ. das
Umbur-ana,·, Riacho de Sant'Anna, Mont.e
Alto, Condeúba, Almas e Victol·ia.
§ 7." O Retimo districto tel'á. por séde a cidade da Barril do Rio (,l'ande e se compol'à
dos seguintes municipios : Barl'a do lUo
Grande, Urubú, 1Iacalmbts, Brotas rle 11acahubas, Bom Jesus da Lapa, Carinhanha,
Santa Maria da Victoria. Sant'Ann c, do~ Brejos, Campo Largo, Santa Rita do Rio Preto,
Angical, Chique- Chique, Gamelleira do As urua, Pilão Arcado, Remanso c S. Jose da
Casa Nova.
Art. 7. o Oestado do Rio de Janeiro formara
cinco districLos eleitoraes .
§ ).0 O 1° districto terá por sede a cidade
de Nitheroy e comprehendcl'á. os municipio
de Mage. ltab)rahy, Rio Bonito, Capivary,
Barra de S . João. Cabo I<'rio, Araruama, Saquarema, M,~I'ica e Nitheroy .
§ 2.° 02" districto terá por séde a cidade
de Campos e comprel1enderá os ITlnnicidos rle
Ma,cahé, Magdalena, Campos, S. Jo<1o da B:1l'1'0. e [ta peruna.
§ 3.° O :3° districto terá. por' selle a cidade
de Cantagallo e comprehentlerá os municipios
ele Padua, S. Fidelis, Itaocara. S. Francisco
de Paula, Cantagallo, lJua Barras, C<trmn,
Fribul'go e Sant'Ann t de 11a,cacú.
§ 4. 0 O 4" di:ltricto terei, por sécle a ci Inrle
de Vassoura!! e comprehenderá. os municipios
de Sa.pucaia. Parahyba, Yag-oUl'I),S, Pirltlty,
Itaguahy.Iguassú, Petropolis e Thel'esopolis.
§ 5.° O 5' districto terá p)f' séde a cidadc
de Rezende e c,)rnpl'ehen(lerit os municipios
de Sanh Thereza, Valencia, Ba,rra do Pirahy,
Barra Mansa, Rezende, Rio Claro, Paraty,
Angra rt1S Reis e S . João Marcos. .
Al't. 8." O estan.o de Minn. Geraes forma
doze districtos eleitoraes:
§ L. o O lo districto tera por sede a cidade

de Ouro-Preto e se comporá do seguintes municipir)~: OurO-PI'f'to, Queluz, Marianlla, AI\'inopolis, Piranga, Abre Campo, IS. Domingos do Prat:t. M;tnhuêlS~Ú, Caratinga, Ponte
SO\'a e Santa B~l.I'hara.
§ 2 .o O 2° distl'ict,o terá ])Ol' séde a cid ade de
Tl<1.l'hacella (\ se comporá dos seguintl's municipins: Bn,rbilcena, Pomba, UIJá, Alto Rio
Doce. S ..Jo;i.o de EI-Rei. Tiradentes, Prados,
Entre-Rios e Oliv ira.
§ 3. o O 3' di "trir'to terá. por séde a cidade
de Leopoldin~ e se compor;i, dos seguintes
ll1unicipios: L'opo'dina. S . .Jo;i,o Nepomucen,). Catn.gnH,ze<. S. Manoel ,Palma , S.Paulo,
de Muriahé. Carangola. Vir:osa., e Rio Branco.
§ 4." O 4 0 di!:'tl'icto terá por sMe a cidade
do Juiz do Fóra (\ se comporá, dos seguintes
Illunicipios: Juiz de F'ól'a. Rio Novo, 1Iar de
IIesp:1I1ha. Gual'al'á, S. José do AlólIl -Parab yba, Palmyra. Lima DUi1.l'te e Rio Preto.
§ 5 ° 05 .° distrido ter'á por sécle a cidade
do Baependy e se cnmporá dos seguintes muni ipio.', : Baepencly, AyUl'uoca, Turvo , Christina, Pouso Alto, ltajubá.S José do Par'uizo,Ouro Fino,JaguarYJ Passa Quatro, Cambuhy,Santa Rita do Sapucahye Pedra Branca.
§ 6. o O 6' (listricto tera por éde a cidade
da Campanha e se compore). dos seguintes
municipios: Campanha, S (1on~alo do Sapucahy, Tres Corações do Rio Verde, Lavras,
Tres Pontes. Macharlo, Varginha, AICenas,
Caldas, Caracol, Pouso Alegre, Bom Successo,
Dores da Boa Esperança, Carmo do Rio Claro
e Poços de Caldas.
§ 7. ° O 7" (listricto terá por 15éde a cidade
(la Formiga e se compol'á dos seguintes municipios: Formiga, Itapecerica, Campo Bello,
lnhauma, Dare" de Indlly<i. Abneté, BamlJUhy, Piumhy, Carmo <lo Pal'l1ahyba,Al'axá,
Pat!'Ocillio, Carmo do Rio Claro e DOl'es da
H'la Esperan(::1..
§ 8.° t) 8' districto terá por séde a cidade de
Sabaril. () fie cr.mporit dos sep:uintes municípios: Sabará, Santa Luzi?. Caethé, Curvello,
s"to Lagõas, P,u'ú, Bomftm, Pita,nguy e Villa
Nova de Lim') .
§ 9.° O g' llistl'icto ter,i, por ,éde a cidade
ele Diamantina e se c'lIuporá lias seguiutes municiplos : Diamantina, Ser1',), C0nceh;ão, São
Miguel dos Gmtnhães~ Ferros e ltabyra.
~ 10 O lO' rtbtt-ict'l terà por I:!éde a cidade
de Minas Novas o ~c comporá, dos seguinte!l
municipios: Minas No\'as, S. João Baptista,
Thenphil o Ottoni. Ara8slHLhy, Rio Pardo, Boa
Vista. Salinas e Peç,tnha.
§ 11. O 11 ' districto terá por sóde a cidade
de Montes Clal'1s (' se compor.t dos seguintes
municipios : Montes Claro,,;. Bocayuvi~, Contendas, Grão \iogol, Januaria, S. Francisco,
Paracatú e Patos.
§ IZ. O 12' di tricto terá por sérIe a cidade
de Uberaba e se compor(L dos seguintes fiU-
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- - - - - - - - - - - - ----- ----------------IllClplOS : Uberaba, Bagagem, Cnrmo da Bagagem, .\ l'aguary, Prata,l\Ionte :uegl'c, Frutal,
Lberabinha, ~acl'amento, Jacllhy, S,mta Rita
de Cas-iia, \lusarnbll1ho, Monte Santo, Sâv
Sebastão do Paraizo, Cabo Verde e Passos.
Art. 9." O e::;tado (le S. Paulo lbrmu.t'Ú, ~ete
distl'ictos cleitoraes:
§ L" O pl'imeil'o districto terá. por séde a.
cidade de 1:). Pa,uJo e se compara dos seguintes municipioS : Capital, S. Bernard " Cotia,
Santo Amaro, Itap?,'erica, Pa,rnahyb~, .Juqucry, Conceiç'ão dos Guarulhos, :'IIogy das Cruzes, ::l _ .José do Parahytinga, "Nazal'eth, Santo
Antonio da Oachoeir'a, Atibaia . S . Roque,
Araçariguama,1.)n<1, Piedade. ~antos, S_ Vicente, Conceição de ltanhaem, Iguape, Canil,néa, Iporanga e Xiririca _
§ 2. o O segundo districto terá pOl' séde a,
cidade de S. Jose llos Campos e se cumpor:~
dos seguin L<.'s municipios : S. José dos Campos,
Sil,nta, 1&'1,bl'1, Pat.rocínio de Sant,t [sa bel 'ião
Sebastião. Villa Bella, Caraguatatuba, t:b:.tuba, S_ Luiz elo rarahytinga.L<lgoinlu1, Redemp ;iio. Nati vidalle, Para hybuna, t:)anta
Branca, ,Jacarehy, .];tmbeiro, Caç'ap,LVil, HUquira e S. Bento do Sapucahy.
§ 3.° O terceiro dbtl'icto terá por séde a
cidade de Gual'UtiIJglletá e se comporá dos
seguintes lllunicipius : Guamtinguet.ll., Ban.l.nal, S_ Joé do Bal'reiro, Al'êas, Quc'luz, Pinlll'iros, Sí lveir"s, Jatn,lIy, Bt)cailla, Cruzeiro,
Lorena, V[(' int (10 Piquete, Pindalllonbang,tbit,
Cunha e Taubaté.
§ 4." O quarto distl'icto tel'il. por sé<le a.
cidade rle SOl'Oca.ba e se compori~ dos s('guintes
municipio;: SOl'Oc.llia, Campo Larg<l de SoroC[1 ba, Podo Feliz, Tieté, Rio Bemito, TttíulIy,
Pereiras, Itapetininga, S. Miguel Arcllalljo,
PilaI'. Gual':.1\Jy, &11'<tpuhy , E-pirito Santo tla
Bo•• Vi sta, Santo Antonio da Boa Vista, Bom
Succcsso, Paranapll1ema, Faxina. Apiahy,
L<Lvrinha. Rio Verde. Fm'tul'<1, PÜ\ljU, A1'aré.
Santa HaI'ba,ra do Riu Pardo, Espírito Santo rio
Turvo. BotuC<.ttú, Remcclios da Pont<-o Tido,
S. Manoel (lo Paraizo, LençQe~, l- ol'talrza,
Santa Cl'UZ do Rio P<1l'do. S. Pedro do TU1'VO,
Campo~ Noyos de Paranapanema e S, Sebastião da Alegria.
§ 5.· O quinto tl stl'icto terà PQl' séde a
cidade de Campinas e se com pO-'á dos seguiu tes
municipio, : Campinas, Ser1'u, Nc:g:ra, SoeCOl'l'O, Amparo, Bragança, Itatlba, Jundiahy, Cabl'('uva, Itú, Salto do ltü, Ind,liatl1ba, Mogy-mil' m, Aml'as, Pirassinunga,
Belém do Descalvado e Santa Rito. do Pas:>aQuatt'o _
§ 6." O sexto (listl'icio terá Jlor "écle a
cidade do RIO Clar) e se compora dos segllÍntes munieipio:;: Rio Claro, :\lonte-.\Iúl',
C.tpival'y, Sa.nta, fhl'b,tra, Límeir,1, PÍl'acícaha,
S. Pedro, Brotas, Jal'u, S João da Bocai na, B,~l'iry) Dous C::n'l'egos, S , Curlos

do Pinhal, Aruraquara, lbitinga, Boa Vista
das Pedl'as, Ribeirão Bonito, Jaboticabal e
Barretos.
§ 7." O setimo districto terá por séde a
cidade de Ribeirão Pl'C'to e se comporá dos
sE'guintr·s municipios: Rib"irão Preto. ltabira,
Mo~y-mirim, Mogy-Guassú. Espírito Santo do
PinhHl, Santa, Cru!, das Palmeiras, S- João
da Roa Vista. Mococa, Cacollde, Cajunl, Casa
Branca, S. Simão, S. Jo~édo Rio Pardo, Batataes. Espil'ito Santo de Batataes, Santo Antonio da Alegria, Franca, Carmo da Franca,
Patrocínio de Sapucally, Rifuina e Santa Rita
do PaI'aizo.
Art_ 10. O esta{]o do Rio Grande do Sul
fOl'mll rá cinl't) distriutos eleitoraes.
§ I." O primeiro districto terá por séde a
cidade de Porto AIE'gI'e e. se comporá, dos seguint.es mnnícipio$ : Purto Alegre, Viamão,
Gruvat.ahy, Santêt Christina (10 Pinhal, TaqUM:t do \fundo Novo, S. Leopoldo, S. Sebn.~tião do C:J.l1y, S. João cio Monte Negro,
Bento Gonçoll \'es e Caxias.
§ 2," O "egundo distrieto terá por sérl0 a
cidade da Ci'UZ Alta e se comporá. dos seguinte" municipios : Cruz Alta" Torres, Conceiçiío do Anoio, Santo Antonio da Patrulha, S. Francisco de Paula, Vaccaria, Lagôa
Vel'lll('llla. Passo Fundo e Nonuhay,Soledade,
Palmeira, Santo Angelo, S. Luiz, S. .\[artínl10 e Víll,~ Rica, S. Borja e S. Thiago do
BUI[l!eirão .
§ :3. o O terceiro rli~tl'icto tel'á por séde
a cida.db de S_ Gabrid e se comporá dos seguinte:> municipios : S - Gabriel, Itaquy,
Ul'u~uayalla, Qllarahy, Alegrete, Livramento. Rosario, S. Fr,tncisco de Atisis, S. Vicente , Lavras, Caçap:1V'o\, S_ SC'pé, D. Pedrito e
Bagé.
§ 4" O quarto llistl'icto terá. por séde a cidade de Pelotas c se compora dos seguintes
municipios : Pelotas, Hio Grande. S. José do
Norte, Santa VicLaria, Jítguariio, Hen'al, Arr oio (lralllle, Sanla I-abt'l, S- Lourenço, Cang ussu, Ca imbinhas e Pil'J.Liny .
§5_" O quintodist,rictoter~t por séde a
cicIatle da. Cachoeira e se comporá dos seguintes muniripios : Cachoeira, Dores de Camaquam, 8. ,João de Camaquam, Encruzilhad:~ , S. Jeronymo, Triumpho, Taquary,
Estrella e Lageado, S Illta Cruz. Santo Amaro e Venancio Ayres, Rio Pardo e Santa
Maria.
Al't. I L Os municipios que forem creados
postel'iormente i~ (lata. desta lei pertencerão
ao dist;rieto ctaqueHe ou daquelles de que forem desmembrados .
Si se compuzerem de territorios pel'tencentps a dous ou mais distl'ict'.ls, fal'ão parte
daquelle em que s, él,l'har a ;;ótle municipal.
Art. 12. O Districlo l.'cdtral fül'maril tres
districtos elei tOl'aes .
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§ 1.0 O primeiro districto eleitoral se comporá dos distl' ictos da Gavea, Lagôa., Gloeia,
Candelaria e Santa Rita;
§ 2." O segundo districto eleitoral e comporá dos districtos do Sacramento, S. Jo "é,
Sant'Anna, Santo Antonio, Espirito Santo e
S. Christovão.
§ 3.° O terceh'o districto eleitoral se compora dos distl'ictos do Engenho Novo, Engenho Velho, Inhaúma, Irajá,Jacarepaguá,Campo Grande, Santa Cruz, Guaratiba e ilhas do
Governador e Paquetá.
Art. 13. Os terl'itorios dos districtes que
forQm creados posteriormente a data desta lei
continuarão, a pertencer, para os fins eleitoraes, aos districtos de que forem desmembrados .
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das commissões, 29 de julho de 1893.

-

lJi[anoel B arata. -

A mel'ico Lobo.

Esgotadas as materias da ordem do dia, o
Sr. presidente designa para a da sessão
seguinte:
Discussão unica da redacção do decreto do
Congresso Nacional estabelecendo a divisão
dos districtos eleitoraes ;
Votação em 2' discussão da proposição da
Camara dos Deputados, n. 39, de 1893, autorisando o governo a prorogar por mais seis
mezes, sem ordenado, para tratar de sua
sau(le onde lhe convier, a licença concedida
ao Dl'. Henrique Autran da Matta e Albuquerque. assistente de clinica pediatl'ica da
Faculdade da Bahia ;
1" disoussão do projecto do Senado, n, 33,
de 1893, modificando o decreto n. 695 de 28 de
agosto de 1890, que regula a sucr,essão dos
herdeiros para o recebimento do montepio
militar;
Discussão unica do parecer n. 143, de 1893,
das commissões de ju tiça elegi lação e de
constituiçã,o, poderes e diplomacia. opinando
pela rejeição do veto do prefeito do Dlstricto
Federal á resolucão do conselho municipal
que regula as condições de nomeação, rlemissão e suspensão dos empr'egados municipaes;
3" discu~são da proposição da Camara dos
Deputados, n. 17, de 1893, declarando que
deve ser considerada no po to de major, com
o respectivo soldo e a graduação de tenentecoronel, a reforma concedida ao capitão
aggregado a arma de infantaria Antonio Galdi no Travassos Alves;
3" discussão da proposição da mesma Camara, n. 18, autorisando o Poder Executivo a
conceder a Jesé Alves de Carvalllo. chefe da
secção de contabilidade da Casa. d~ COl'l'ecção
da Capital Federal, um anno de hcença, sem
vencimentos, para tratar de Sua Sal1de ;

3'" discussão do projecto do Senado. n. 31,
de 1893, auto 'isando o governo D. conceder
licença por um anno, sem vencimentos, a
Manoel Marques Perdigão, vedor da Casa de
COI'recção da Capital Federal, para tratar de
sua saude onde lhe convier;
3" discussão da proposição dl1 Camara dos
Deputados. n. 25, de 1893, convertendo em
ordenado a diaria-jornal e gratificação-que
recebe a mestrança do Arsenal de Guerra,
de accordo l)om a tabella em vigoro

Levn,nta·se a sessão ás 3 horas e 5 minutos
da tarde,

67 a sesslo em 31 de julno de 1893
pj"csidencia do Sr. Pnldente dc JIoraes
( vice-pl'es idente)
- C h~ lI1 ada - L ei t ul'a. ,b a cta- EXPE '
n [r. S TI:; -P~l.l'eCe l·e,, -O l'\D B;'II no ll!.\ - '~oLi.l.ção d íl teda ccâo do dec loe t o estobolece nd ll a divi"io cJ os di' tr ic to"
eleito l'aes-V o ta ç,âo d r1 proje.ct. n. "S:1 e u~\.s pt' u p o ~
siç,je "' us . 17 e 1 8-V o ta~à ú ri o p<, rece r u , 143, de
1~\J3 - lia rjiSC,,~~ão do proj ec t ) n . 31 d e 1893l ~!ne nd n.- Y otação- 3 l u.j~cllss;l t dr pl' O posição ll . 2á
de i li93-Discu loso cl, "l', CTil n oular t - Ence l'l'umenta da. clj scussilo e vo t a r.~ã:o.

S IJ .\I1\L\H I

Ao meio·dia comparecem 36 Sr,~ . senadores,
a saber: Prudente de Moraes, Gil Goulart,
Antonio Baena, Thomaz Cruz, Francisco Machado, Souza Coelho, Joaquim Sarmento oMan ·el Barata. Cunha Junior, Gomensoro. Cr uz,
Catunda,João Cordeiro, José Bernartlo,Oliveira
Galvão, Amaro CavalCitnti , Almeida Barreto,
Me8sias de Gusmu,o, Rosa Junior, Coelho e
Campos, Manoel Victorino, Domingos Vicente,
Braz Carneiro, Aristides Lobo, Saldanha Marinho, Joaquim Felicio, C. Ottoni, Americo
Lobo, Rodriguc3 Alves, ,Joaquim de Souza,
Silva Canedo, Paranhos, U, do Amaral, Generoso Marque, Raulino Horn e ~teves
Junior.
Abre·se a sessão.
E' lida, posta em discussão, e não havendo
reclamações. da· se por approvada a acta da
ses,ão anterior.
Compal'ecem, depois de abel'ta a sess 1 0, os
Srs. Joaquim Pernltmbuco, Gaspar Drummond, Virgilio Damasio, Q. Bocayuva. Laper ,
JlJaquim Mu1'tinho e Pinheir o Guedes.
Deixam de comp::u ecer, com causa participada, os S1's, Juãú Pedro, Nina Riheiro, Coelho
Rodrigues, Elyseu Martins, TbeodQret0 Souto,
Jo:'i,o Neiva, Monteir'o de Bart'os. E. Wandenkolk, Aquilino do Amara.l, Luiz Delfino,
PiI~heiI'o Machado e Julio Frota; e sem causa
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participada. os Srs. Firmino ela Silveira, João
O SR. 3" SECRETARIO (ser'vindo de 2°)lê e vão
Barba.lho, Ruy Barbosa. Campos Salles, San- a imprimir para entrarem na ordem dos tratos Andrade e Ramiro Barcellos.
balhos os ~eg1:lintes:
O SR. 2° SECRETARIO (servindo de 1") da
PARECERES
conta do seguinte
N, 151 .- 1893

EXPEDIENTE

A' co mmis~ão de marinha e guerra do SeOtficio do Ministerio fila Justiça e Negocios nado foi prt"sente a proposição n. 40, de 1893,
Interiores, datado de 28 do corrente mez, re- que a.utC'risou o Poder Executivo a melhorar
mettendo, sanccionado, um dos aut®graphos a reforma do capitão de fragata graduado
da resolução do Congres f) Nacional, autol'i- Faustino Mal'tin::. ~astos, dando-se-Ihe a effesando o governo a conceder ao escrivão do cti vidade deste posto .
.Juizo Seccional, no estado da. Bahia, Manoel
O fundamento principal da pretenção é que
de Mello Mattos, seis mezes de licença, em a armada e o exercito devem gosar dos mesprorogação, para tratar de sua saude. - Ar- mos 1av0res, que é inconte:;tavel. e tanto
cbive-se o autographo e communique-se á I quanto possivel ~eem os pOder,es publico~ conoutra camara.
corrido para satJsrazer eose prmClplO de IgualTelegrammas expedidos do Desterro, em 29 dade nas ela sesa,rmadús.
e 31 d~ corrente mez, assim concebido:; :
No caso presente, porém, não se trata~do
Presldenü. do Senado- Rio - Communico- de firma.r dircito novo, entende a cornmlSvos para que digneis dar conhecimento repre- I ,ão dever recordar ao Senado que as disposis~ntante8 naç~o que movimento guardas ci- çôes reguladoras daR reformas dos otIi?iaes
VICOS das locahdades para e~ta capital tem destas duas ch1sses fO I'am alteradas depOIS da
por unico objecti vo attentar con tl'a goverao proclamação da Republica, expedindo o gole.galmente constituido neste estado, de.orga- verno provlf:orio, para a armada, o decreto
msando este, reduzindo cendi\,fles de teni- n. 108 A, de 30 de dezembro de lS8\:) e para
torio entre guarda.~ civicos ali,tados I'!lu- o exercito o de n. 193 A, de 30 de janeiro
menau estão ficticiamente inclui dos sediciosolS de 1890, tendo arnbm; immediata execução.
officiae:; dahi Dl'. Cunha, Henrique Schmidt
Em consequencia, foi, desde logo, reforultImamente nomeados coroneis rIa guarda mado o capl1ão de fragata Martins Bastos
nacional Paula Ramos idem delegado de terras, por haver attingido a idade maxima marestado, escripturarlo e outros pagos pelos cada na tabella annexa ao supra referido decofres fedpraes, Tudo isto se faz con, enti- creto de 30 de dezembro, tendo apenas gramento protecção Governo Federal, que não duação do posto em que se acha, por conresponde um sô teJegramma meu. Diante tão tar mais de 30 annos de eifectivo serviç'o,
mal disfarçada intervenção para depor este computados na forma. da legislação em vigoverno protesto perantes senhores repre- gOl' ; cabendo-lhe tambem tal1tas quotas .de
sentanLes na\,ão.- Elysel! Guilhel'me, vicc- 120' 'annuaes, quantos os annos de serVIço
presidente.-Inteil'ado,
excedentes a 25.
Presidente Senado- Rio _ IIercilio Luz 1 Foi ~ste um dos f,w()l'es concedidos pela
. . . cr •
i
occulto ha quatro dias após os ass:1ssinatos Repu.\lIICa.
commettidos apresentou-se no quartel do MaiS t~rde , em 3? de J,aneI.ro e",umte, f0_
com mando do distl'icto como governador 11.0r sua ,ez regnla~.a:: materIa para.o ex~~
acclamado com autorida.des nomeadas , con:;ta Cito, pelo decreto Ja citado de 30 de Janeno
~e achava occulto no ])rop1'io qllartel.-Etyset! de 1890,
.. '
GtlUhenllC. - lnteirado.
I Neste o .a rt: 3n , autoll~a
.as reformas com
.
.
..
_ soldo por llltel1'O aOi; que tIverem menos de
Senado-RIO-Cada vze mal.OL' wdIgnaçiw 25 anno" de "ervi<;o; e com o soldo e posto
contra, antOI'es scenas selvagerla,polacos e aI- immediato os que con"k'1,rem mais d sse temlemii,e~ ~e que se compôe guarda civica, rom- po, favor só mente concedido na. legislação
}?el:do dIa desappareceram apparecendo novos anterior aos q lIe serviram por mais de 35
!erldos. Esposa do Dl': Cordell'~ enlouqueceu. annos, quer no exercito, quer n:1 armada.
-Jonwl do Comme~·cw.-Illttll'ado.
I E'. pois, conLra esta desiguald:1de que rePresidente rIo Senado-Ria-As repartiç-ões clama o petic~on:1rio,e sobre a, q~al se baseo~
arrombadas,depois que coronel Serra Mal'tins o parecer da lllustrada commlssao de mantomou,~ si gal':1r:itir a ol'dem. E,tão sendo nha e guerra da outra camal'li.
gual'cladtts pelos ci vicos ag~regaclos ao 2:- 0 baCom todo o respei ~o e acata.ment~, a comt:11hão e expulsa a guarda de palacio-E y 'eu • mi~são do Senad_o pede vet:lla p~ra ~lscordal:,
Guilhlmlle, vice·governador.-Inteirado.
J por entender 11ao ter haVido vlOlaçao de lei,
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caso unico em que caberia ao Congresso reparar a hiustiça.
Não desconheceu 3. commissão a necessidade de equiparar os favores e os onllS impostos por aquelles decretls ás duas respectivas
classes, IDas pensa não alcu.nç·ar ~eus intuitos
registrando para cada caso particular:aguarda-se portanto, par;), occasião opportuna .
Aberto o precedente que a proposição vem
estabelecer, crear-se-ha direito novo, e então
as pretençõe,' de iguall1atureza surgirão por
dezenas, si não por centenas. p is os omciaes pedirão o favor de augmento de posto
aos que contarem mais de 25 annos de serviço : e os do exerCIto reclamarão quanto á
desigualdade das idade~ para os mesmos postos e augmento das quotas marcadas nas tabellas e á desorgani ação .10 orl;amento republicano vir:i.. ,juntar-se um>\, cau,;a que por
amol' ás cla::;ses militar,' s não convem que
figllre entre as qUE: perturbam o engrandecimento da patria.
Em consequencia. pai, a commissão opina
para que eja rejeitada a proposição.
Sal'< das commissões,29 de julho de 1893.Jof.lO N eiv I. Junior .

Joaq/lilit Saro. ento. - ROI'I

A commissão de finanças esb de accortlo
com o parecer supra.- :>la.la das commissões,
29 de julho ele 1893.- J1IallOet Viclorino. Domiwlos Vicente.- Rodl'igues .ltves. - Joüo
Barbalho . - Q. Boc((!J'tOa. aluanlza ]r[a-

rinho.

N. 152-1893

Congresso Nacional em virtude da. applicação
do art. 4° § 10 da mesma proposição não
se pode presumir que o corpo legislativo
tenha o intento ae precrastinar indefinidamente a sua funcção apuradora, da
qual depende o principio canleal do sys·
tema republicano representativo da-limitação e renovação - do mandato do chete do
Poder Executivo.
Atten le!ldo a que isso importaria em uma
attitude verdadeiramente r evolucionaria contra a qual qualquer providencia legal, caso
pudesse ser tomada aqui na mesma proposição,
'eria sem resultado, e nenhuma resistencia
eillcaz opporia;
Attendelldo a que, quanto aos meios praticas indica(los na propClsição-de evitar os abusos, ou faltas que se po sam dar na confecção
e remessa das <tuthenticas lJ,uanto ao concurso
<lue possam prestar aos magistrados fedet'aes
- não só na apurai,'.ão procedida nos estados
com" em supprir COlIl as actas que forem transmittidas pOt' seu intermedio, a deticiencia das
que ti verem chegado ao conhecimento do
Congresso, só a pratica, ou a experiencia é
que pôde dar-lhes o vaLor,e que é util o meio
sugogerid" :
E' a commi8Sã de parpcel' que a alludida
proposiçilo da Camara dos 81's. Deputados seja
adoptada e convertida em lei.
Sala das COIDl11 'S:;Õ~s, 31 de julhO de 1893.GOlnensol·o.-J. L. Coelho e Cn.mpos (COID restric~ões quanto a. ultima parte do art.5°).
ORDEM DO DIA

A commissão de justiça e legislaç.ão, a
Entra em discussão unica, e é sem debate
quem foi presente a proposição da, Camara appr vada a redacção do decreto do Condos Deputados que regula a apuração da elci- gores o Nacional estabelecendo a divisiio dos
ção de Presidente e Vice-Presidente da Re- districtos eleitoraes.
publica :
E' an nu nciada a votação secreta, em 2 ' disAttendendo a que essa proposição tem por cussão, da proposição da Camara dos Depufim completar a lei n. 35.rle 26 de janeiro de tados. n. 39, de 1893, autori ando o governo
1892, que regula as elei<;ões federaes ria parte a prorogar por mais seis mezes, sem order eferente á eleição presidencial, e tabelecendo nado, para tratar de sua saude onde lhe condisposições garantidoras do proC(>sso do apu- vier. a licença con edida ao Dr. Henrique
ração. e fixa.ndo prazo para ser contada a in- Autran da Matta e Albuquerque, assislenle
compatibilidade do vice-presidenta. em exar- de clinic.'l. ped iatrica da Faculdade da Bahia.
cicio ;
E' a proposição approvada por 25 votos
Attendendo a que o contexto da referida contra 8 e, sendo adoptada, passa á 3J disproposü,ão obedece fielmente á doutrina con- cussão.
!:ititucional e bem determina diversas rondiSegue-se em 1" d i scus~ão e é sem debate
ções de execução dos preceitos da lei funda- approvado e pas~a para segunda, indo prE:\viamental que estatuem o suffragio directo como mente á commissão de justiça e legislação. o
base ria eleição presidencial, e a inelpgihili- l'rojecto uoSenado, n. 33. de 1893. modificando
dade dos que ~3e acharem em exercicio ela o decreto n. 6\)5, de 28 de agosto de 1890, que
preside ncia, ou que tiverem exercido como regula a succ2ssão dos herdeiros para o recebimento do muntepio militar.
vice-presidente. para o me~mos cargos;
Attendendo a que nas interrupçues <tue
Segue-se em discussão unioa, encerrando-se
possa soffrel' o trabalho da apuração pelo I esta sem debate, o parecer n. 143, de 1893,
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das commissões de justiça, e legislação e de
constituição, poderes e diplomacia, opinando
pela rejeição do veto do prefeito do Distrioto
Federal á, resolução do Con 'plho Municipal
que regula as condições de nomeação, demissão e suspensão dos empl'egad03 municipaes.
Posta a. votos, é appronda <1 conclusão do
parecer.
A resolllção vae ser devolvida ao prefeito
do Districto Federal, com a. communicação do
occorrido.
Segue·se em 3 1 discussão e é sem debate
approvada, em e crutinio secreto, por 26 votos contra 9 e, sendo adoptada vae ser envia.da. á sancção do Sr. Vice-Presidente da Republica, a proposição da Camara dos Deputados, n. 17, de 1893, declarando que deve
ser considerado no posto de major, com o respectivo soldo e a graduação de tenente-coronel, a. reforma concedida ao oapitão aggregado
á a.rma. de infa.ntaria Antonio Galdmo Travassos Alves_
Segue-se em 3' discus 5.0 e é tambem, em
escrutínio secreto, approvada P01' 29 votos
contra ., a proposição da mesma camara,
n. 18, autorisando o Poder Executivo a conceder a José Alves de Carvalho, chef'" da seco
ção de contabilidade da Casa. de Correcção da
Capital Federal, um anno de licença, sem
vencimentos, para tratar aie sua sauda e,
sendo adoptada, vae ser enviada a sanci;ão do
Sr. Vice-Presidente da Republica.
Segue-se em 3" discussão o projecto do Senado, n. 31, úe 189 .~ autorü,ando o governo
a. concelIee licen<:a por um <tono, sem vencimentos, a Manoel Marques Perdigão, vedoI'
da Casa de Corl'ecção da Capital Federal, para
tratar de sua ~aude onlIe lhe convier.
Vem á mesa, é lida, apoiada e posta conjunetamente em discu:sãe a seguinte
Emenda

Ao art. 1· accrescente-se depois das palavras-por um anno : sem vcnc~mentos .- J.
L. Coelho e Call1poo.
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o S ... Gil Goulart.-Sr. prei\iclenk,
s'i que não é agl'adavel a po~i 'ão dos que
são comp lliolos a iIllpu~nar prqjrclos, que
r('dundam em proveito. ou s(~ja de indl \'iduo'
ou seja de clas'es; todaVia. não pO:50 esquecer que, no desempenho de no 'so mandato,
carecemos de proceupr com ebcrupulo, l'em
olvidar não só as disposiçõe~ do direito, como
prinCipalmente as conveniencias do thesoUl'o
publico, que ~ão tamhem as conyelliencias
das classes contribuinte;;; ou. por outra,
quando se trate.. de garantir o dirc'ito que a'l(luz um reclamante, indiv duo ou cla se, ó
no'-:o dever immediato ir em soccorl'O do interessado, para que não s!:'ja prpjulIicado,
para que se firme em fuvor delle o dllminio
da lei; quando porém trata-se (la conce.·.'ão
de um fa.vor não basta só attender a. conside·
rnç1es de equidarle, muito mpuos ás de populat'idade, porque ó p,'ed'o examinar si
a. concessã I não vae. pr~judicar, ou seja
11. outros individuos, 01\ seja ao:-; cofres publicos; pob que o pr~iuizo dos corr'e:! publico,;
é o de toda~ as ela.·ses SOC"l(S e principalmentp das contribuintes, qne não, ão a favorecidas.
Com relaçã.o ao proje~to que se di'cute, a
commis~ão de or"amellto, que aliá.s muito
considero, e a cujos pa.receres tlm regra e
sempre que na duvida estou, costumo dar o
meu voto de adhesão, acredita. que é de equidade a conversão em ordenado da diariajornal e gratificação - que percebe a mestrança do Arsenal de (iuerra da Capital Federal, principalmcnte porque n~o resulta de
tal resolução augmento da despeza..
Nutro du vida exactarnente a re:peito de
semelhante concluMoo. porque. a.ttendendo a.
duas informações que acompanham o PI'OjfoCto
e a eUe S6 acham juntas, noto que induzem
etlas a crer justamente o contl·ario.
Lma da' informações alluriidas é pl'e~tada.
pela Contadol'Üt Geral da Guerra e assiP'nada.
p"ll chefe da repartição. Nolla. t;ão figul'arhs
duas hypotheses: na mais lavor 'cirla, isuo é,
na que igua.la as elassps de operario::! e mestres, se declara que essa equiparação dará.
logar a reclamações por partI:> dos opel'ario~ do
oflicinas de 2" ordem, que fic,'rão com venCtmantos iguaes aos de primeira.
Com esta infbl'maçiio (-l c .nsoantc outra do
Arsenal de Guerra. assigna.da. pelo SI'. Cantuaria., e que conclue q uasi pelos me::>mos
termos.
Ha pOid. tabellas que demon tram a. elevação de despeza..
Assim que existem quatro ela s i'. corresponlIente,' <10' duns ars 'nae.: nas du,,; IH'imeitas 'uboiste um,~ ele, a(,:iio dt> 50.' calla
uma e nas dual:! outl'atl ha um augmento de

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a
discussão.
Veta-se e é o projecto com a emenda approvado, em escrutinio ~ecreto, por 29 votos·
contra 5, e,sendo adoptado com a emenda, vae
ser enviado it Camara dos Deputados, inlIo
antes:i, commi~são de re,lacção.
Segue-se em 3' discu~são a proposição da
Camara dos Dllputados, n. 25, de 189:3, con vertend~ em ordenado a diaria-jornal e gr'atificaçao-que recebe a mestrallça do Arsenal
de Guerra, de accordo com a tabella em 75, '000.
vigor.
Portanto, em presença de uma clemonstraSENADO
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ção em taes condições, estimal'ia que a commis"ã,o de finan!:as me esclarecesse sobre o a1lsumpto. plovando a não elevação da despeza,
ja que assim concluiu.
Si nito bou ver augmento, si este não resulta naturalmente das maiores vantagens
conf(widas aos operarios e á mestranGa, certamente não terei ra~iio para oppor-me, reconbe\:erei que não ha nisso maiores inconvenientes e até serei pressuroso em dar meu
voLo favol'avel á medida proposta.
Mas, desde que, pelas proprias demonstrações das tabellas, chego a conclusão contraria
daquell,~ q lIe attingiu a illustre cllmmissão
mantendo as duvidas que acabei de expôr,
serei compellido a votar contra.
Ningllem mais pedindo a palavra, encerra-se a discussão.
Vota-se, e é a proposição approvada, em
3- discussão e, sendo adaptada, vae ser enviada a sancção do Sr. Vice-Presidente da
Republica
Exgottadas as materias da ordem do dia, o
Sr. presidente designa para a do dia Lde
agosto.
Votação em 2" d·Bcussão do prejecto do Se·
nado n. G de 1883. mortificando o decreto
n. 848 de LL de outubt'o de 1890, que rege &.
organisação e processo d,t Justiça Federal,
3a di~cus:;ão das proposições da Camara dos
Deputados;
N. 14, tle 1893, elevando á quantia de 300$
mensaes a pt'nsào concedida por decreto do
Governo Provisorio, a D. Maria Gertrudes
da Motta Vieira da Si! va ( Viscondc~sa Viei r-l),
da Silva), viuva do estadista Visconde Vieira
Silva, l'ep[wtidamente com sua fiLha D. Helena Vieira da Silva;
N. 16, de 1893, concedendo a D. Thereza
Flot'entinêt de Cantalice, irmã do capitão de
fragata Franci~co FLaviano de Cant..lice,morto
liO naui"r'agio do couraçado Sotimões,uma pensão mensaL equivalente ao meio solao daquella
pa tente. segundo a tabella actllal;
N. 29, de 1893, isentando de direitos aduaneiros cinco altares, pertenças e imagens,
destinados â. matriz da freguezia da Lagôa da
CJ.pitaL Federal;
N. 27, de 1803, autorisando o Poder Executivo a mandar reintegrar no posto de fiel de
L' classe <.la Armada Nocional, com direito ao
Asylo de Invalidos da Patria. o ex-fieL Theodomiro Gama;
,
N. 21, de 1893, revertendo a D. Herundina'
Maria Ferreira Cavalcanti, filha do ma.ior do
exerctto Pedro Affonso Ferreira, o meio soldo
e pensão que PQrcebia sua mãe.

68a sessão em 1 de agosto de 1893
Presidencia do Sr. Pt·uclente de Moraes
(1)ic~-presidente)

se; ~C\lA1110 .-c hal1lada-Leitnra da o.cto.- E IPf:DlENTIl

.Pareceres-Discurso e retuel"imento do Sr. Americo
Lobo- Ohservações do Sr.1 residente- Votação-Projedo-Discurso e indicação do Sr. Generoso Marques
-Discurso do Sr. Elyseu Mo ,·Lins-Prorogação da.
hora-Discurso do Sr. U. do Aruaral-VotaçãoOaDFoM DO DIA-Observaçõe. dos Srs. Presidente e Goluensoro-Votaçao do projecLo n. 5-Votação das
proposições ns. H , i O, 21 e 27-Encerramellto da discussão da pro posic"o 11. 21--Chamada- AdiamenLo
da votação

Ao mei()-{\ia comparecem 33 Srs. senll.dores, a saber: Prudente de Moraes, Gil GouLart, Antonio Baena, Thomaz Cruz, Francisco
Machado, Souza Coelho, Joaquim Sarmento,
Manoel Barata, Cunha Junior,Elyseu Martins,
Catunda, João Cordeiro, José Bernardo, Oliveira Galvão, João Neiya, Firmino Silveira,
Joaquim Pernanbuco, João Barbalho, Messias
de Gusmão, Rosa Junior, VirgUio Damasio,
Manoel Victorino, Domingos Vicente, Monteiro de Barros, Aristides Lobo, Salda.nha Ma.rinho, Joaquim Felicio, C. Ottoni, Americo
Lobo, Joaquim de Souza, Paranhos, Generoso
Marques e Esteves Junior.
Abre-se a aessão.
E' Lid", posta em discussão, e não havendo
reclamações, dá-se por approvada a acta da
sessão anterior.
Comparece.m depois de aberta a sessão os
Srs. Nina Ribeiro, Gomensoro, Cruz, Amaro
Ca.vaLcanti, ALmeida Barreto. Gaspar Drummond, Q. Bocayuva, Laper, Braz Carneiro,
Rodrigues Alves, Silva Canedo, Joaquim
Murtinho, U. do Amaral, Raulino Horn e
Luiz Delfino.
Deixam de comparecer com caUSi\ participada os Srs . João Pedro, Coelho Rodrigues,
Theodoreto Souto, E. Wandenkolk, Aquilino do Amaral, Pinheiro Machado e Julio Frota; e sem causa participada os Srs.
Coelho e Campos, Ruy Barbosa, Campos Salles, Pinheiro Guedes, Santos Andrade e Ramiro Barcellos.
O SR. 2" SECRETARIO (servinclo de 1.0) dá
conta do seguiute
EXPEDIENTE

Levanta-se a ilessãoas 2 horas da. tarde.
Officios:
Do Ministerio da Fazenda, datado de 28 do
mez proximo findo, remettendo, em resposta
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ao omcio do Senado de 8 do mesmo mez, as teso O ,alão do palacio foi transformado em
intormaç()es ~obre o requerimento em que o camara ardente. Hoj e ás 4 horas da tarde
inspectol' da The~ouraria de Fazenua do es- lera lagar o ent.erl'o Os a.taeantes eram eotado do Espirito Santo, Torquato Caetano Si- nhecedores da arma Comblain, porquanto os
mões, pede ao Congresso Nacional que a flua tiros eram bem dil'igidos, pl'ocurando sempre
aposentação concedida por decreto de 22 de a mesa onde e3tava 0 presidente. Logo ás
abril de 1890, seJa considerada com todos os primeiras deseHrgas, o coronel Serra Martins
vencimentos da tabella J annexa ao decreto solicitou noya conferellcia. Ainda, estão de
n. 24 A d.e ;~ de março do conellte anno.- gmt1'da" na camara municipal, uns indiviA' commi@são de finanças .
duas fardados d0 soldado civieo .-JO)·IK!t do
Do Ministerio das Relações Exteriores, da- C01nll1ercio _--Inteirado.
tado de 31 do mez findo, submettendo a apSenado-Ria-A cidade e.'tácoberta de luto.
provação do Senado a seguinte mensagem:
E;;ta noute a pacifica populaç1i.o foi alarmada
Srs. senadol'es.- Submetto a vossa appro- por sc:enas elo maior vandalismo praticadas
vação, na fórma do art . 49, § 12 da, Consti- pela guarda ci \'ica federal,instrumento creado
tuição, a nomeação do bacharel José Augu~to pela opposição para. os seus tenebrosos plaFerreira da Costa para enviado extraol'dina- nOi>.
ri.o e ministro plenip0tenciario na Russia.
A's duas horas da madrugada grupos de
Capital Federal, 31 de julho de 1893.-Flo- eivicos e Ollposicionista.s, de diversos pontos
riano Peixoto.- A· commi~são de constitui- da praça Quinze de Novembro, armados de
ção, pOderes e diplomacia.
Comblain ~, desfecharam de sorpresa, repetiDo SI' , Arminio Adolpho Ponte" e Sousa, das descargas sobre o palaeio, onde se achava
datado do Amazonas em 4 domez findo, com- o presidente cercado de amigos, e estabelemunicando ter side eleito para o cargo de eeram o tiroteio .
presidente do Superior Tribunal de Justiça
Maior panico houve enulo: as casa de 1'0.daquelle estado e para vice-presideHte o milias, ao lado do palaeü\ completamente
Sr. desembargador Felippe IJonorato da varadas por halas que causaram diver~a:;
Cunha ~feninéa,-Inteirado e archive-se .
mortes e muitos ferimentos Victimas das
Telegr&mmas expedidos do Estado de Santa armas homicidas, cn.hil'am : o illu"trado cliCatharina, datados de 31 do mez findo, assim nico Dl' Cordeiro, medico do exercito , que
enUl0 se dirigia ~o quartel·gene·ai ; Antonio
concebidos:
BerIink, piloto; POVOflS. negociante; um paiPresidente Sena.do-Rio-IIontem, ás 2 ho- zano a uma praça de polieia. O san~ue das
ras ela madrugada, os cívicos de Rlumenau victimas e~ tá inundando as salas do pasahindo (ia quartel do 25" batalhão, onde se lacio.
achavam aquartela,los, atacaram de emuosO Dl'. Paula Freitas. cirurgião-móI' do
cada o palacio da presidencia, fazendo fugo exercito, foi ferido em uma caixa.
por todos os lados com as armas de ComiJlain
Deante da resistpncia recual';<m os assal, do 25" . Foram rigorosamente rcpellidos.
tantes e apossaram-se do thesou:'o do estado'
Morreram em palacio Herlink e Jl ão Po- e da cam?ra munieipal ao lado do quartelvoas, e na rua Dl', Cordeiro. Por um guarda general.
policial foram feridas diversas pessoas.
Foram esiabelecidos : um posto ei vico no
O fogo cessuu ao toque do quartel-gener~ll quartel-genpl'nl, e outro que guarda a
do commando do districio.
thesouraria. ue fazenda e n. reparti<.;ã.o feO coronel Serra Martins mandou-me. os deral.
seus officiaes di.zer que se encarregava de
Reina a maior indignação.
manter a ordem.
A -população cOllsternadn, deve esta,r sati;;AcceiLei e cessei de agir; e sob essa garan- frita com a repre::;entação deste estado cautia e deprlÍs deHa pel'mittiu que fossem ar- sadora do lutu da lamilia cat.ll<u·illense.rombados o thesouro e o edificio da camara Jo,naZ do CO>l<wer·cio.-111teirado.
munic111aL. Mandando-lhe eu pedir que toSenado-Ri o-O capitão do porto l° tenente
masse providencias, respondeu-me que nada
Mourão esc"p u mil3g1'osi'lmente hontem de
tinha com os negocios estaduaes.
ser 3.ssa~sinado pelos polacos. Con~ta q ne
Continúo no meu po-to .-E/yseti Gt,i/he-rme, pediu lde demissiío.
vicc-pre,>idente. -Inteirado .
Calcula·se em :WO o numero de atacantes
Senado- Rio - O fogo contra o pahcio, ao pala r io.
Hoje. tem sid, recolhida boa porção de C01'hontem á noute, cessou immediatamente ;10
toque de corneta do quartel·genel'al. Ho~e tU(;h:lme GomhJain, (,1IC' llu'ado 1108 jentos
sa be·se que aquelle toque ignilll'a n, ol'dPat occupados pelos n.tacantf>s, que Se estendüm
de C('SSflr o fogo, o que não deix(1 pairar q lIa 1- pelo .ial' i fi OLI veim R, 11 ,1'naS TI'(1. <1110 e do
q lter duvida sobl'e a qU<l,lidacle dos atacan- Mel"c<Lcio, (\ caüal'ia U'" matt'iz, Femanuo j\ht-
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chado, Aureu. Con. tituiçiio, SeUlldo. Commercio (Imtiga do impcrador). e in trincheirados em div(>l'bllS caSi!:'; o pontos da pl'D.<;a.
O commercio todo fechadl' proto~t(lU contra
a (c.rça, federal. -Jornal úo Co,nmerci,) . -Inteirado.
Senado - Rio- O cOl'onel Serra :\Iartins
mandou a palacio um oillcialconvidaropl'l'"i·
dento a ir ao quartel-general conferenciar
com elIe,
O presidc-nte recusou-se.-Jornal elo Commerc:o.-In teirado,
Senad.o - Rio-Reali~on-se hoje o enterro
dn victimas da guarda IMeral.
O coronel, er1'l\ ~IartÍns mandou pedir ao
povo,que se al!glomerava tlm diversos pontos da cidade, que lie dÍspel'sa~~e. O:; populare"
responderam que nã.n o fariam, e quo e!le os
mandas~e espingal'lleur.-Joi'llal do Cotl~llIer
cio. -lnteil'ado,
O SR.. 3° SECRETARIO ('cl'vindo ele 2 0 ) lô e.
vão a impl'imlr. para entrar na ordem dos
tabalhos, os seguiutes
PARECERES

O mesmo Sr. seoretario lê e e posto em
(liscu-são e sem debute approvado, o l'úquerimulto constante do seguinte
PARECER N .

154 -

1893

A commis.:ão de instrucção publica tendo
examinado a petição que ao Sen"do dil'Ígiram
os 1'8 . estullantp' de pl'epal'l\torio' da Capital Federal, solicitando dispf~n'1 do exame
do algumas das d.i<ciplinas exigida~ pela lei
d~ 8 de novemul'o <le 1890, e cunsiderando
qut' a allurlid:l di 'pen~a. é pedida ob o fundamento de que a mesma lei trouxe os maiores
embaraços de execuç;io, de sorte que contI'<1 a.
sua aPlüica~·ã.o se teem pronunciado as proprias congregações dos in-titutos de en"ino
secundario, é de parecer que por intermedio
do govel'l1O se mandm ouvir as releridas
congreg-..tçüe' acercu Iht disp_nsa solicitada.
Sala das commiss0cs do Senado, 1 de agosto
de 1893.-Manoel Victo/'illo .- Vil'giUo DEllIlasio .
E' lido e estando apoiado pelo numero de
as~igBat1.-ll'aS vae a imprimir para entrar na
ordem dos trabalLlOs o seguinte

N . 153 -1893

Foi pre~ente á commissão de marinha e
guerra do Scnado a proposiçiio n. 31, de 1893.
na Camara UI'8 Deputados, que manda tralLferir a Maria Elll'ldice de Araujo Neves a
pensão de 2lS700 mensaes, em cujo go"o se
aclla Ya ua Ih llecida n,ã.e, Ca.rolina Leopoluinll
de Araujo Neves.
Dos dOl:umentosjuntos verificll-se que Maria
Eul'idice :-;oflh3 de amaurOSf', mole t.ia incuravel na. opinião do 1itcullat.ivo que a examinou o mai ainda que
pobre e sem
arrimo. elll condições, pOI·tanto, ba.~tante pl'ecarÍ<\,s para. pl'uv('r a sua subsi tenda
E senuo filha le:.('itima. de 11m bravo omcial
na llO~l'a marinha de gU<l'l'a. o qu;il lloz n
campanha do Pal'aguay, jUlg:1 a commissDo
que o disposto n:1 lei dn 1827, qUf' obrigou li
na\;ão ~L nmna,'i\l' us filho,' do' "('US bonil "('1'vitlol'C!s militarc~, tem U('sto caso p{'rl'dt\
lIppliC:l~'ão ; e a.'sim pensaudo, lH~onsdh'1 que
a rt'lcl'ida proposi ;fio f'nLrC ll<t ordem dos trabulIlOS e s('ja approvndll.
~ala das commissõe.·. 29 dI' julho de 1893.
- Joali ~Ye;u(!.- Almeieltt Barreto .-Joaq1!iln
S ar úlCltt o .
A commi;;são de' finanças não tem que
(Ippor ,lG pare crr supra.
S:.la das cummb õe~, a\ de julho de 189:3.
- Jlfanoel 1ricto1-ino.-Q. BOC(III!lva .-,tmUl'll
Cnul/lcanti , - Mollteiro de /Jari'OS. - Saldanha
Mal'iwlo . - Domia!J0s Vicente (vencido).

e

PROJECTO N. 34 -

1893

Considerando que extincta a congregar;ão
dos pau['csüe S. Felipp Xery, llela lei de 9
d~ dezembro df' 1830, os bens que lhe" pertenciam pa 'aram por força do disposto no art.
2 dlt mesma lei a SOl' incorporados aos proPl'jos nacionaes. consignado~ pOl'ém, pam
patl'Ímonio de uma ca,.a pia em que se l'tCoIlJe ''''cm c educa. sem os ol'phuos de"nmparados
na então província de Pernambuco;
Cons;deranrlo que o decreto de I I de novembro (i(- 1831 autorisouogovcrnoa. mondar
plil' em execu<:ão 0.-; esta.l1clecimeutos dos 01'phãr)s, quer db um, qlWl' rio uutl'O SL'XO. para
que' htn'iam ~ido ü~ tinados pela lei dc 9 UO
dezembro de 1830 a:l rendas dos bcn quo pertencrralll i1 congl'egal,'iío extinct ;
COl1sidel'i1lldo quo. rIU execUI,:<1o de:'sa lei,
foi nomearia. a comrui:;io que devia tomar
conta dnquclles bl'ns e do dia 12 ele março de
1833 foram eltes entreglle~ á reforid:t commis8<10 pelo juiz dos feitos da fazerula. nacional;
Considerando que, em 1861, 'Pelu regulamento expedid" pela pre~itlollcia da pro\'incia,
de 28 de jalloiro, a. admistra<;iio du patrímonio pas ou para a thesoul'aria. lll'ovincial, extincto o conselbo administrativo que o dirigia. ;
Considrrando que em julho de 1862, em virt u de do compromh;so de 17 de março, frcou o
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patrimonio de quo se trata a cargo da. Santa
Casa de l\fi~er:cordia do Recife, obrigarIa pelo
me. mo compromj,;~o a manter o collegiú para
ol'pbiíos bem como outro para orp!Jã~, crcados aquelle em 16 de fevereiro, e este em 23
do mesmo mez do anno de 1847;
Cnnsideranrlo qllf1 convertido o c011egin de
orphãns n:], eol(lnia I~ahel. fundada em 24 de
janeiro de 1875. a Santa Casa tem lhe pl'e~ta
do annual subsirtio pecuniario, continuando a
manter tambem o collegio das Ol'phiís, cujo
numero excede annualmente de 200 e tem
alem dis' .. desempenhado todos os encargos
pios com que fOl'am legado,; ou doados o~
mencionados bens ela extincta, cong-regação ;
CnnsideJ'anrlo que é um dOi) encar~os da
União fornent.'l.r o de~enyolyimento da. instrncção, :t agricultura e cülonisaçiio (al't. 3..'i
da Con~lituição FcdC'ral ) e a pste tim se
pl'e;;tam van tajosisilimamente o::; e::;tn,lJelecimentos referidos.qllo muito se l'f'commelldam
pelo, eu elevado e pat,l'iotico df'"tiuo, e peht
saLia e cor'rectissima administração que tpem
tido, poüenllo servir de typ<) e modelo á fundação de instituto' congenere. ;
Considerando que convem asse~urar-Ihcs o
patrimonio em cuja p08..:e se acham, para
que po'lSalll continuar a subsistir prouuzindu
reaf'S beneficios Ij ue se lhe' reconlle;.:em e que
tanto apl'o\'('iwm á in tmcço.1o ,lgricola, e technica, uma da;; maiores uE'ce .. "idades da Repu hlica, de par com o povilamcnto do solo por
colonos hahilitado;.; e pC'l'itos pelo ensino especial e praticu que aili recebel'l ;
ApreseJltamos ..." ábin com'ideração do Senado o seguinte
PROJEeTO

o Congre '~o

1893

149

o SI-. Aluel'ico Lobo diz que
não ha dous 1)e80S e duas medidas.
O Senado h<\ püucos dia~ dü,penf'ou in formações do governo a respeito de UID projecto
de lei sobre v;'rios alfandegamentoa,
Propoz-se outrá autorisaçã.o para que o
goverllo alfandpgasse o poltO de C.travellas ;
e como no primeiro pl'ojecto so pediram informações especiaes, o ora.dor declarou então
que o governo não a.cha inconvemencia no
pr~iecto .

A f:e &Lo,porém, está em seu termo. para. o
tempo constitucional re 'tam poucos dia .. ; as
leis de orçamento ahi veem; o que quer dizer
que todas as a pirações serão mortas desde
então.
Na defesa. deste pl'ojecto o illustre senador
pela Bahia. o Sr. Virgilio Damasio, leu o re1:1 torio 0l!icial do e todo natal do o1'ador, (mde
demonstram a impol'tancia tio a~sumpto os
governadores da Ba.hi<t e de Minas,
. Além dIsso.pura que informações ofiiciaes 1
O orador (~ amigo do governo, mas não colloca a scionCI_, abaixo do governo,
A' vista dessa relatoriO,n Senado republicano ha de querer collocal' a sciencia. como
uma (Lt1cilllL do governo. bto é, apezar de
todo o tra.balho feito sobre f'8t.e porto, Mo de
viI' ajmht novas informac;õe" ~
Em todo caso . .afio sabe s~ vil"d.o tão cedo e
a sessão está a terminar.
. ·este assumpto O o1'al10r I'epresenía a vontade do povo do sen est:\do natal. vê tI ue o
Tllesouro nno pót1e exerceI' a precisa vigilanC1:. em região tão extensa; entre o porto da
Victoria. o o da Bahia (U,;t;tm mais de 500
leguas; desE'.jundo o progresso do paiz e sabendo que o Oongresso V!lO ficar occup:ttlo
com as léis orca menta rias. ou~ fazer um requerimento e e-que . Ex. o Sr. presidente
consulte o Senado si, attent.as as informaçi)es
já existentes e attento o de~8jo manifesto dos
govel'nadore8 daqu<,lLeg estiLdo>!, nito convem
uma urgencia, p,~,t que o projecto seja datlo
p:ua a oruem do dI o. rlH amanhã. independente
das informaçõe's pedidas. .
Sftbe rio a.nte-mão que ollns não podem ser
contrarias, pOl'que o governo não lJóde CODtl'Cl,riar a verdade,
Si neste a.ssumpto tem-se a. iniciativa, não
póc!o o Senado fical' como uma repartição dependente das secretarias; isto não é uma
repartição do ThesoUl'o, mas um tribunal superior ao Tl1esouro

'acionaI dec1'eta:
Art. L" Os proprios nacion(le, que por LeiR
do antigo regimen ibram entregues á Sant,l
Ca."1l da Mi.-cricordia do Recife com o oncargo de recolhimento e educação de orpl1ãos
e desamparados, bem como a colonia Isabel,
no e"tado de Pernambuco, continuarão a ter o
de~tino a que estão servindo.
Art. 2," A me:mn disposição se observará
no quo lbr applicavel ás instituições congcnore'> em quae~quer outroEl e.tados da L'niii.o,
os quaes so acharem nas mesmas condições,
o ~r. P ......"itlente - O Sr. senador
Art. 3." São revogadas as disposiçties em Americo Lobo req \lor que seja dado para a
contrario.
ordC?ffi uo dia o pr0jecto q lIe eleva li catf\goSala das sessões, 31 de,julho de 1893. - ria. de a.lf,tDde:Zá a metia de rendas de Ctll'a!ofio BaJ'bl/ZI/O, JuRquilJ~ J>e,';umtbuco,- vellus, no estado da Babia., independente de
Saldallha jllariMo. - FirJlúno da SiiveiTa. _ parecer da cdmmissão do finanças, a cujo
El!Jscu Ma.-tim. - Gaspar DrUiltlJWHd.
exame foi submettido o mesmo projecto.
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A commi~~ão de fin:mças apresentou o scPor varins vezes o mini terio competente
gnintr rrqucrimento relaLÍ\o ao pl'ojecto tem r.xp:'dido instrucço'ies i\ :,:eus delegados
(f~) :
nus e, tado, pwa que ne~to pouto "rja r:'spei« Qnc :L maieri~ Eé',i,t adiada até que o Se- tado o preceito con~titucional; o para esse
11:l.l1o obt(lnhn. as int'ol'Jll1nçiic~ de que' cal'ece, fim. estou certo, pl'estareis vosso concurso.»
Um dos tstados a que so refl'l'e esta parte
Sala do Senado, 8 de julho rIr 1803,»
ria mensagem presidencial é aq uelIe que teE~t() l'Njurrimeut.O fhi :lllpl'ov:ldo em ses- n 110 .t h0111',1 de representar nOSUL C[,l'll.
fiío rle 12 rIe jnlhn; e em cOllsequencia desta
~o estado do Paraná, (h'pois de collstituido
approvação lilr:tm pedillns ao gllvCJ'Il0 as in- o pl'inwit'o Congl'essu que alli ('unccionou
1\tl'mnçJcs :t que n ('ommi~~10 ~e rcté'riu ,
,tpo~ a chamada leg,üidade, l'oi promulgada
Eslas ilJfol'm:lI;I~e:' ainda n:io foram pre- ,t lei n. 29, de :30 do junho de 189Z, que em
, t..'tLl'LS ao Senado,
seu art. 5" § li creou o imposto denominado
O SI', l'enaLlol' Amel'ieo LoLo requer que, -J,atr3llte cOlllme,·cial.
iu(lel'endentc de' las inl'onnações C\. que se
Este imposto, seguIHlo o art. 11 da me ma
l'crcre o parecer tia commiss,lo de linanças, Iri. é computado na razão de 5 0/.. sobre o Yao ]lrt1iecto ~C'ja dado pam a ordem do d,a,
101' das merca\lorins, tl diz o paragrtlpho unico
Po,'to a vutos. (' approvado O requerimento do mesmo artigo (lê):
Sr.
Americo
Lobo.
do
« jua percepção ser<i. feita nu~ agencia.s fisdo li toral e uutras esta çües arrecadadoras
o ~r. G~ne1.·o~o 1\1; r(IUeS - cues
fil'. pl'tsidente, na mensagem llil'igida, ao Con- do estado.»
Pura a exerur;ão destas díspo$ições, foi exgresso acional prlo RI'. Yicl'-Presidellte da
Rf'puhlica. por occa~iiio ela aberLura da actual peuido pelo govemador daquelle esl<HlIJ o eleé'oto n. 12 de 7 ue setembro do anuo pl1. "udo,
se,,~ão. Ie:so o seguinte (I;'):
que no. seus arts. lo e 2" estatue (lê):
«Attl'ibuinrlo aos e,:t.;ldo~ :t direcção de
«O imposto (lenominado pllte/ltc cOl/lIlwrcel'to~ :l'['\'il,'o' que est<wam a c'u'go do Go~i([l, creudo pela Ipi n. 29 de 30 de juvemo F 'llel'a1. o c"tatu to político d(' :!-! (le fc- nho 11 este anHO, é devido por todos o;; que,
yereir" de 1801 tl'a.n~fi.'ri\l-lhes tamhrm di- individualmente, em companllia ou sociedade
ver. a, renda" que d"Yiam sP~'- I1lC .' pri,,3,tiv3,,;, allonyml1. ou commercial, receberem para rel'OU!OI'1l18 n. ill!l.. le rio ,Y. tema federativo.
vcndel' . (m gl'O~SO ou ,t ret..'tlho, quaesquer
Vp,lOU·JlW:. l)O!'(~m, . a imp'),ir;ão rle t lxas
sobre as me!'cadoria;' .iá tl'ibmadas peJn l'niii.o, mercadorias.
« O imposto consta lie uma tlxa proporcio.'l' Ih " }prmittimlo no art. O, § 3· gl'avar a
nai, kndo por baso o valor omeial das merimp'll'f.;l 'iín de mOl'cadol'ias estrangeiras qu,ll1'
dll (\f'.ÜIl<1(!as au consumo em SL'I! propt'io tCl'- caliorias l'ecebin,n e sel'ú, calcuhldo na razão
5 "/" sobre o mef:mo valor. »
ritol'Ío. FÜI' \ drst(' l11timo ca~o, IlS imposto,'! rleOs
artigos seguintes c~tatuelll o modo da
po!' (llles cubl'ados re\'u'lel'úo á ['l'llth geral.» arl'ec<\thl.
..ào deste illlpO~t(), qUl'r quando clle
Aqui Im um cqnivocn.,;iío: em Vf'7. dH- l'ecal!a 1'0bl'tI mercndoria impOl'tlda,c:; dirrcta(tim tle tc Hli:ll/U caso -Ilc\'i:t so diz 1':mento do estrangeiro, quC'r C[u,lI1dlJ recahe
I1csl" 11ltimo cao,- POl'fJUl' a <lisp(l>,i~'iio consobre mercadorias import'1t1as por cabotagltm .
Rtitu ionnl a q ne ,e rcfere e te !.upico da
E os arts. 28 e 2\1 pl'escrevel\l (lê):
mon. :tgem. a do art , 9°. § 3'), ó a se«A cohrau(;a, do imposto pl'ovE'niente d,l
guinte (lê):
« Só é licito a 11m estarlo tributar a Clllssifieação de mercadorias r<:cebidas por ca.impnrtação de mercanol'i:.ts c~tl'angeiras bOLagem. no~ termos do ('ap. 3" e art, 13, se
quando desti1larlas ao con,;umo do seu LeI'l'i- effi ctu:1rá no ncto (ht entr('~a das mercadorias
torio, revertendo. porem, o producto 110 im- a seus Ilonos ou consignatal'ios .
« A falta desse pagamento importa C\. detenpo, tn para li The~ou 1'0 Ferleral»
ção em deposi to. 1108 armazens da repartição,
Continúa a memmgõm:
«Entt'etanto, pela circumstancia de terem das mercadoria::;, nté a realisaç'ã') do mesmo
continlJado :l vigora.r em muitos estarlo~, l)ugamento, e a CObl'u.nl:a do imposto com a
por um largo periodo de tempo. as leis multa. de 20 %.»
Por estas citações, vê o Senado que o Qstado
orçamentarius anteâore.~. qne con ignayam
aquelle impo .. to, manti\'eram e!lés a. ::lua do Paraná. cobra im}losto de importação não
al'rec:Lllaç:io como rêurla pl'opria; l! em alguns só ~obre mercadoria: pl'ore(lentes do estranfoi me~mo incluido entJ'e as imposir;ões das geiro e que jà teem pago o imposto federal
na alfandega de Paranaguú , como 801)re as da
respecti vas leis orçamenl aria~.
Tiío arraiguIlo e~tá o intere se em conser- mesma. procedencia, impol'tadas pela Capital
Y8,r tal 1'l'n,1a, que alguns govl'l'oadores che- Federal e por outros c8tados, em cuja l'e"pega!': m a duvidar da incon titucionaliua.deque cti "as aIfandegas Jbram sujeit<ts aos direitos
cobrados pela União, senllo depois l'c,endidas
a envolve.
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e transportadas para aquelle e tado ; e ainda
mais sobre apropria producção nacional alli
importada.
O r. ex-mini tro a fazenda, no relatorlO
do corrente anno, inlormando :::obrE' a cr ação desses imposto nos diver~o estados da
União, chegando ao 11.0 Paraná, assim so xprime (lê) :
«a estado do Paraná tem ido além ; cobrando o imposto de 5 o/u da importação
de cabotagem, quer de generos naciot1alisados por já. terem pago direitos na importação, quer do de producção nacional, apezar da cLara e expres a determinação do n.
2.° do art. 7." da. Constituição. »
E' evidente, Sr. pre idente, que e'te estado de cou~as não póde continuar em sacrificio da terminantes dispo iç1les da Con tituição Federal, a que acabo dll referir-me.
a illustre ex-mini tI'O da Fazenda não refere no relatorio o modo vexatorio por que
es e imposto est.á, ~endo cobrado no eRt.l.do do
Paran(\, Ma o enado lla de r('cordnr-se de
que, em virtudr de reclamações de di versos
commerciantes do.quelle e tado, a imprensa
d ta ca,pitaI protligou energicamente o
abuso Que aLli e c:ommettem, e tratou detidamente dest.e a umpto, especialmente

o Pai;.

Para não fatigar a attenção do enado expondo minuciosamente o mOllo abu, ivo por
que alli se procede na arrecadação de"te im po, to, limltar-me-bei a ler um t le~ramma
procedente da. cidade de pa.ranagu:l, que !Jontem, ao levantar-se a sessão, recebi ne.ta
casa (lll):
« Collectoria e tadual continún. appl'ehendendo mercadorias importadas por cabo' agrm
no acto da descarga, ahrinrlo volumes e ate
bagagen de pa ageiros entrados no porto,
exigindo facturas, cobrando direito e multas
estrondosas' emfim uma verdadeira alfl\ndega e tadual, eatéultrapas,ando convençõe
com ptüzes estrangeiros, porque nem re peita
a!" mercador ias americanas, Livresde direitos,
importadas directament . Tem no, oPPO to
a semelhantes incollstitucionalidadE's" abu o';
mas somo victima de mil mandado~ exrcutivo e penhoras interminavei . E' vergonho o que por querermo fazer respeita!' a
Constituição Federal tenhamo de no 'ujelul1'
a tantos vexame . Parece competir ao ministro da fazenda recommendar torminalltementa ás autoridades aduaneiras não con cntirem que a' repartições estaduae8 invadam
attribuiçães da exclusiva competencia do governo federal, fazendo respeitar a. liberrlllde
de commercio in tere t.c1.duaL con~arrl'ada na
Con_tituição da Republica.. olicitamos urgente' providencia do Congre. o, já recommandadas na mensagem presidencia1.-Leite,
GCtltíl & Camp.»
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O Sr. mi nistro da. fazenda, na parte final
do artigo de eu relatorio, a quc ha pouco
ma referi, expondo as plyvidencí,\s q lia tomllu acerca das reclama<:ues levaua ' ao "eu
conhecimento pelos cidad:Io que:;e consideraram. com razão, oífendid em seu.' ,1ireito',
assim conclue:
«Para evita.r con(!ictoR, e desejando mantel'
o maior respeito pela. autonomia dos estarlo ,
e ao me.' mo tempo guarrlar inteira oolidttridarle entre o t>rtove1'110 <la. Uniã.o
e dos mesmo..;
•
estados. propuz qw' continua.
e IL co 1mm '.a,
mas que fosse o producto do impa. to escripturado em livro e pecial, e guardado em deI'o. ito o re~ult(ldo rio mOi'!mo impo to, até que o
tribunal, ou, o que parece mai.: acertado, o
Congr(',_so ro~olvesse a questão. marranf!o
rirrorosamente a orbit (le acçilo (Ie cada. um
dos dou~ poderes,-E~te oLvitro foi acr ito
pelo p'overno.dores elo Pal'anã, Bahia. Pernambuco . Pat'a,hyba, PÜl.l1hy e Rio Grande do
Norte, e recu'ado pelo do Ceara.)
Eis o estado da que:tã.o.
A providencia. af10ptada pelo Sr. mini ·tro
da fazenda, no. cal'(lncio. de competencia para
urna resolução difiniti\'a, e !nl'ramellte protelatoria.
E' preci'o que o~ poder s competente.',
tom~ndo conbocim nto da '1l1e~tã.(), l'e'olvam
de maneira a tÍlzer r ;:peital' os preceito~ da
Con titui<:ão Fecleral o com eilte,; os dir itos
do' cidadãos.
O Poder Judiciario só porlcriasr pronunciar
enuo provocada /1 . ua ltCt<~O,. e e. ta pl:ovocação me parece que o ,I'. ml\llstro da. l'~7.eJl(~tl,
t ria. con!;C"uido, ol'~lenando ao mllllsler,o
pubLico ledr"ral que pl'OpUze8.e (\cção competente puanlP 0<; t 'ibuJ1:\e, fcoderae .
Mas, a. mensagem do r. ~ice-Pt'e5iden!e
da Republica ~ubmrtte a que tao no con11ec1mento do Congre o.
Eu poderia. formular um projecto de lei,
para sujei tal-o íL a pr cittção do Sen;:ul0.
Mas pareceu-me alvitre mni., acertado <;ntregar o estudo do a . .'Ulnpto ,1' cnmmlS~lles
competrnte nestlL casa, porque tl'atanflo·. e
(le ma.teria tl10 urgentr, quã.o importante,
convém dar-lhe prompLO rxpediente; o
projecto, após intel"~t.icio regiment.,l, teria.
de ser submetlido á l ' (liscu.'"ão e ,ó dep is
de approvado é que iria á ('~mmi:s[o ,re_ P(lctiva, delonga ba~tante pre;)UllIClae,; él quetão que carece de prompu\ solução.
Por is o submetto Á apreciação do enado a
seguinte indicação (I':):
Parece-me, Sr. pre idente. qne c 1m ns ligeiras considrl'açõe qne e.·penf!~. tenl~o f!Jndamentado suillcientementc a. mlDha mdtcação.
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Vem a me~a, é lida, apoiada e posta em im po, tos ao té sobre as malas dos passageiros e
suas bagagens, e impostos pe."udos.
Ili:lcu' ão 3. tit'guinte
N;IO e muito de estranhar que isto est~ia
acnnte('endo, porque sempre foi materia exl!1iDICAÇÃO
tr('ma.rnente al'dna est.'!, ria divisão das rendas •
.h no imperio ree'lamações identicas !le
«Indicoquc a~ commiRsões de constitnü'ão, daYl\lll, ellas continuam sob o regimen rep,l[l€'r('~ c (Iiplrmncin, e de finanças, tomando I·ubli.cano,
lIa algum tempo, não estando ainda aberto
em con i,1cl'a('10 a me.nsagem dil'igitla prlo
SI', Vice-!'r ~iclentc da RPIHlhlh'a ;lO Gon- o Congl'es~o, U1TI1t daR folha desta capital,
gr(','~o l -acioIlll, por occasião d(l abcl't.urrt (la O Pai:;, l'pferin.-se e~pecialll ente aos impostos
ttetu' I :e ',.' o. n.l parte relath(l a abusps do Pal'anã, e applauditl a det rmina.,·ão do miCOmIll! ttillo,.: pelo estado" que t€'em de.l:rettlllo ni",t!'o da F!l7.enrla, a que acauou de referir·se
honrado 'emulor, mandando escl'iptlll'al' em
e esUio urre, l1"nllo imp "to~ d .. Ímporb~'ã.o.
c In 'lO!. t;iío dn~ t,~rminantp cl.h:;po,içfl('~ rlo~ livro especial o pl'odllcto dos impostos impu<Il'ts 7, ns. In f' 2', !J § 3n e 11 da Constitui.- gnados, e deferindo a quest.:l,o ao juizo do ConÇ<lu Ft'lleral. inw1'j}onltalll, c Im llrgenria. sem gl'e,;~o,
Kes'3, occa.qião o orador munir. .stou-~e pelo
ltareC('I' ,olJl'l' li!; mf>dillas I"gislativus Ilue
convcnhtt ,lIloptar, :\fim de que seja respei- modo por que l)odia, i to (',acolhendo-se i), uenC1jolencia, da pl'opria. l'edacçiio d'O Plli~, não
tado n pr, ceito con::;t.itucional.
Sala rl,,:-1 !'f's~ões, I de !lgo~to do 1893. - pa,':), se 0ppol' n flue a. mater'ia. fo-se e.tudada
e re.'1olvidaconfbl'llle a Constituiç.ão, ma.1i pam
Ge"C)'o"o Jl, r'1tll'.~,
não ac.:~eital' o alvitre proposto pl'lo ministro,
O SIt. U. DrJ A~IARAI,-PC(iO a palavra,
por não considerar nem o minü,tro. nem
O SI(, PRESIDE:"1TI:.-A di~cu~~ão tica adiada o Congresso compctentf's para resolver a
ptll,t hora.
que~tão, e sim o PodeI' Judiciario.
Pal'eCHll-llw qUtl afina.l a l'edarção daqudo ",~I·. Eh"8~11. 'Iartinll! (pclf'l OI" la fi.lha CUflC01'UOU c m este modo de v r,
de li) p lI' a ~I'. pl't', irleute que cou~ulte ao
Snppi'e, portanto, (lue o Senado não pótle,
S('oadu si c n:ellle U[1, p,uroga<:ão pol' mr·ia :em 1't'rÍl' a. Co·titnil;'lo. I'CC' 'nl\ Cl'r ao 11:011 ,I, 1(> ta pa.rte da. ~e 'são, p,tl'a ouvir-se o vproo leu 1'<11 o di ,'eito de dizlw qU:l.QS são as
noh'c nalor pelo P:u'nnll, p a'ilim orienblr riispo8içue.Q est.ntluae~ I'jue pUa con icl. _ra legio &1nnd" oh r" uma deliberaç;io rle (\. 'SlImpto timas em vista 110 COl1 titniçíio, ou não.
11 gpn1e c impo t·lllt.e como o tic quI' .tcabou
Taml1rm lho parece qne n:-o compete ao
ue tl'abl' LI Sr. en:Hhu' Gellel'uso Marques, Congresso fazer essa revh:ã.o de lei>! dos estareJll'i'.e l~allte p,l I al'au:t,.
dos.
Cnmmlt.ado, (I Senu,l!o nppl'ova o requeriPor coose~uinte sé> competf' ao Poder Jl1dim nto ,lo, r, Elv pu ~Iartins,
cial'io, n:1 lapplicação das Iris, declarar i
Continúa a di :cu, ,ão da indicação.
taes e taes impostos ~ão ou não constitucio-

°

p

naes.

o

t!it ••• "(,hnldino do Anu\.ral
(\i7. que nno ,fl opp-,e Ó inrli '~ção feita pelo
honrado ~enadol' pelo Parautl, Si pediU a P'lI t\ 1'<1. roi ,.'ÚIllf'Ut.e p3.l"<t ftlzer umas 1';1 pic.las
c,m"illl't'açje~ 6IJhre o a~,ull1pto. rralmente
importante t' l'Me, qual o ue que nesto momento e tl'3t:\,
·ito i' súmPllt !lO Paraná que surgf'm ,t, redama.!,'1 e~ eontr'lL 30('1.08 UOS podel'e,' locae~,
qu teem CI'eado e cohl'adoimpostos reputados
incolI tituci"lweil.

O RR.

ELT, EU

MARTL,-;s-Apoiado .

de muito
tempo um dos honr,ldo' ,cnadores pelo estado
de '1inas GCl'ae, tem Ceito reclarna,,:ões lIesse
sentido.
lIa bam pouco~ dias ainda um noure collegn. r('prf'~enta.nte do E-pit'ito Santo, ft'z
identica' J'eclam'lçõe. dando infol'mnc;ijI'8
pb..;~,a[' .. eohre um tacto singularíssimo, qua.l
o de cobrarem na divisas do ~1inas Gern.es
O SR, UI1 \ LDJ. '0 no AlIIARAL-De

Suppõe o orador que é esta a unica solução juridica e con::;titucional do aS:Uill-

pto.

}'las, tendo de ser a matpria ~nhmettida a
apreciaçuo das cOlUllli:sôe, do Scnario, não se
oppõe : não obstante> terrlll 'ido o actos oro.
8.l'guidos dn iIlegiti'rno', de ioiêiativ,1 de amign~ seus, mantam-se o mador na posição de
detensor la lei.
Si elles nã.o tiveram razão, é oecessal'io que
esses írnpo~tl)s não sejam cobrados, e mesmo
que sf'jam restituÍclos ; e si legítimos iutere:~rs do est.ado xi)!em as lei,' a que o orador
se rofere, e,' 'as Ü'is devem, el' mantidas.
Mas es"a soluç.ão deve "ir de quem de direito e a seu ver ó sô o Poder Jmlicial'io.
Vota pela, iudicaç:i o .
Ninguem mais pedindo a. palavra, encerrase a di CU8.t!ão .
Posta a votos é approvada a indicação .
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ORDEM DO DlA
votação em 2' di~cussão do pro.jecto do Senado 11. 5, de 189:3, modificando o decreto
n, 848 de 11 de outubro de 1890, que rege a
organisação e processo dn. justiça ('ederaL
O Sr. Pretllidente declara que, em
sessão de 16 de julho. depois dI' eneerr:tda. a,
~i.CUSIi~O do presente pr,'jecto, ao pl'oce(ier · ~e
a votaçao delle, requereu o , r. }lanool 'Victorino que fosse remsttido á commi,.,,[o respectiva para. emittir parecer sobre as emenda0;.
Approvado o requerimento, voltou o pro·
jecto a commi~são, e esta o1fereeeu o seu parecer acceito.ndo as ditas emenda . ma" por
~ua vez, acorescentando·lhe tras outras adtlitiva.s,
Não podem estas ser submettühs á votação
neste momento, por isso que, encel'rad!i a
discu ~são não el'a permlttido ú cOIllmis~ão si·
não emitlir Juizo sobre o merecimento das
emendas 011'el'ecidas no decUl'SO rlttq llell:L,
é de nenhum modo, adrliciol1.tr-lhe novas.
Si, porém, {'H' agora. approvado o projecto
n,t terceira discus~ão >'01'ão toma.das em consideração e com opportunidade legal as emendas olIereeida. pela commis"ão.
Vae ser votado, portanto, o projecto com as
emendas tão somente l'ehti m,; á segunda
discus;ão eaprest'ntadas dUl'ánte e,_t'1.
O SR, GO~lEl'i ORO (pr:la ort{o,lI) declal'a,
como relator da cllmmi~siio, que as emou(ias
por esta ofl'ereciclas, o foram na persuasão de
que a discussão ainda não eskwa encerrada..
Foi esta, a ra.zão por que a commissão
apresent,Qu-as.
Procede-se com o seguinte' resultado ú. votação do projecto com as emendas que lhe
for'am oifol'ecidas.
E' approvado o art. 1" salvo as segu~ntes:

Emmdas
Ao art_ lo:
Addicione-se o S'eguinte paragrapho, depois do § 2":
Paragrapho, Dá-se o recurso extl'tlordi·
uario de que trata. o pu,l'agl'apho precedente,
quando se tratar de interpretar a Con;tituição ou a lei federal. - AlIlerico Lobo.
Ao art. 1" § 3':
Dep()js da poJavra final: militm'es, accrescente-se ; conformo fuI' determinado em lei.JolZo Neil)a.

Addicione-se o seguinte paragrapho immediatamente depois do § 6";
Pitragrapho. Cornp&\te ao Supremo Tribunal FederaL a fOl'maçã.o da cuLpa e o julga.SlllN_'DO
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mente dos governadores ou dos presidentes
dos estados que incorrel'em nas penas dos
crimes pOlíticos a que se refere o pal'agl"pho
pl'ecedente, ob ervada8, porém, as regL'as especines do processo do. crimes de responsabilidade.
Accrescente-seao § 7"; - e do crime de
moeda falsa definido pelo Codigo Penal, no
liv. II, tit. VI, cap. 1.
Ao § 10:
Substituam·se as palavras que começam
'l1fi1rulo o COYlstron!Ji,ll.mto no 1" periouo, e
de 'de ql~P se trat" . no 2°, pelas e.guintes :
l'x-oIJicio, !lU a requ<,rimento da parte ou de
qualquer cidadi.i').- ,lllle,.ico Lobo.
São ap!)rovad~s a:-! emendas, rlos Srs, Americo Lobo e João Neiva, aos §§ 2",3°, 6" 7° e
a,o primeiro perior!o do § 10.
E' fl'jeitada a emenda ao segundo perindo.
E' approvado o art. 2", salvo a emendado
Sr, Amarl) Cavalcanti sllppressiva do § 16,
It qua.l é tambem appl'ovada.
s~o a1lprovados os arts. 3" e 4°.
E' o projecto, assim <,mendado, adoptado e
pa.:~a a 3 ' di.·cussão,indo previamente á. commi~ fio de ju tiça. e legislação, paea redigi l-o
de Rc'ordo com o V("wido.
Segue-o e em 3' di cu-;são e é "em rlebate
approvada, em eRcl'utinio secreto, por 2ô voto~ contra oito e, sl'ndo adoptada, vae ser
:mbmettida á ~ancção pl'e,;idencial a proposição da Ca.mara dos Depllt:ldos, n. 14, de 1893,
elev'llldo a. 300$ men ac.' a. pen 'ão cOl1cf>uida,
uor decl'eto de 22 de revereiro de 1890, do
Governo Pl'OVLOl'io, a D, Maria Gertrutlcll da
Motta Vieira da Silva (Vi:;conde"~sa de Vieira.
rIa. ilva), viuva do estadista Visconde Vieira
da Silva, repartidamente com sua filha Dona
Helena Vieira da Silva.
Segue-se em 3' discussão, e é sem debate
approvadt'l., cm escrutinio secreto, por 22 votos contra 10 e, . endo adoptada, vae ser submettida â. sane ii"o presidencial a pl'oposi(,'ão
da Caroara do!'! Dpputados, n. 16, de 1893,
concetlendo a O. Tlleraza Florentina, de Cantalice, irmã do capitão ele fr'agata Francisco
Fl:wiano de Cauta,lice, mort,o no l111ufl'agio do
coul'açi1clo Solimões, uma penSélo mensal
equivalente ao meio soldo daqueJla patente ,
segundo a tabella Rctual.
'egue-se em 3- discussão ,e é sem debate a pprovarla e adoptada para. .('1' ubmettida á .ancção
presidenc;al a. proposição da Camn.rú. dos
Depututlos. n, 29, de 1893, isont.-tndo de direitos aduaneiros cinco altares, pcrtença~ e
illlagens. de tinadru; á ml\tl'iz da freguezia da
Lagoa. da Capital Federal.
SC'gue-~e em 3 dj~cussão e é .. em debate
approvadaem escrutinio secreto, por' 24 votos
contra oito e, sendo adoptada, vae ser :submet-
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tida a sancção presidencial a proposição da
2" dita da proposlçao da mesma camara,
Camara dos Deputados, n. 27, de 1893, auto- n. 125,de 1892, autorisando o governo a conrisando o Poder Executivo a ma.ndar reillte- tar, para a. .i ubilação de D. Maria Thomasia de
grar no po to de fiel de la classe da armada Oliveira e Silvlt, prot'e~sora jubilada da. 2' esnacional, com direito 11.0 Asylo de Innlídos cola publica. da freguezia do Engenho Velho,
da Patria, o ex-fiel Theodomiro Ga.ma.
o tempo em que serviu como IIdj uncta. da escola da freguezia. do Sa.C1'a.mento, sendo os
Segue-se em 3& discussão, a qua,l encerra- vencimento
de aceordo com & tabeUa. que
se sem debate, a. proposi('iw da. Camara dos
Deputados, n. 21 , de 1893, revertendo 1\ vigorava ao tempo de sua jubilação.
D. Herundina Maria Ferreira Cavalcanti, filha
Levanta-se a sessão ás 2 horas e 45 minuto!!
do major do exercito Pedro Monso Ferreira, da tarde.
o meio soldo e pensão que percebia. sua mãe.
Indo-se proceder â. votaQão verifica-se nã.o
haver ma.lS na casa numero le:al, pelo que
procede-se ti. chamada dos Srs . senadores que
comparecera.m á. essão (48) e deixam de res69a s~ao em 2 de agosto de 1893
ponder os Srs. Nina Ribeiro, Manoel Barata.
Cunha. Junior, Elyseu Martins, Ca.tunda, OliPresidellcia do Sr. Prudente de J[01'aes
veira. Galvão, Amaro Cavalcanti, Joaquim
( uice-presidente)
Peraambuco, Rosa. Junior, Manoel Victorino,
Braz Carneiro, Aristides Lobo, Saldaaha. Marinho, Amerioo Lobo, Rodrigueil Alves, Joa- SU~O{ARIO - Cham"d" - EXPEOI>:);Tf: - Pareceres
LeiturIl dll llct& - Discurso e ind icaçiin do :;:r.
quim Murtinho, U. do Amaral e Generoso -Virgilio
Damasio - l)lscur8o cio. 'r. Esteves Junior
Marques.
_ Adiamento da d"cuss"" d& indlcaçi).n - ORm':" DO
nu
-Álliamento da vot~ção da proposiçao n. 21 O SR.. 3° SECRETAR.lO communica que os 2$ diseussin da proposiQiio n . 35 do t~13 .- Discursos
Srs. Elyseu Mart.ins, Rosa Junior, Braz Car- dos Srs. COAlho e Campos. Am .. ro C3valcau\i "Maneiro, Salda.nha. Marinho e Rodrigues Alves noel Victorino - Emendas - Encerramento da
discus.io ~ ",diamenlo d!\ votllçiio - Communicllcão
retiraram-se por incommodados.
do Presidente - .\{ensageto - Obser"nções do Sr.
A vota.ção fica. adiada. por falta de numero Presidente.
legal.
Ao meio-dia. comparecem o 16 seguintes
E gotado a.s materias da ordem do dia, o
Sr. presidente designa para. a da. sessão se- Srs. senadores: Prudente de Moraes, Antonio
Baena, Thomaz Cruz, Joaquim Sarmtnto, José
guinte:
Berna.rdo, Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanti,
Votação em 3' discussão da. proposição da Ca- Almeida. Barreto, Manoel Vietorino, Monteiro
marados Deputados, n. 21 ,de 1893. revertendo de Bll.rl'os, Aristides Lobo, Saldanha Marinho,
aD. Herundina. Ma.ria Ferl'eiraCavalcanti, fi- Americo Lobo, Joaquim de Souza, pa.ranhos e
lha. do major do exercito I-'edro Affonso Fer- Esteves Junior.
reira, o meio soldo e pensão que percebia
O SR. 3° SECRETARIO (servindo de 1°) dá.
sua mãe í
conta. do seguinte
2' discussão da preposição da Camara dos
Deputades, n. 35, de 1893, regula.ndo a apuEXPEDIENTE
ração da eleição do Pre81dente e Vice-Presidente da Republlca;
2" dita do prejooto do Senado, n. 18, de
Oillcios:
1893, elevando á. ca.thegoria de alfandega a
Tres do 1° secretario da Camara dos
mesa. de rend&s gera.es de Caravella.s, no es- Deputados,datados de 29 e 31 do mez proximo
tado da. Ba.hia ;
findo remettendo as seguintes
2" dita do projecto do Senado, n.32,de 1893,
concedendo um anno de licença, com ordePROPOSIÇÕES
nado, ao bacharel Auguilto Netto de Mendonça, juiz substituto seccional, em Santa CaN.46-1893
tharina;
. 2" dita da proposição da ~mara. d09 DepuO Congresso Nacional decreta.:
. .
.
tados, n. 41, de 1893, autol'lsando o Poder
Art. l. 0 FICa em vIgor,.par~ os deVIdos
Executivo a. contar, como de emba.rQue. o
tempo em que o capitão de fragata Pedro No- e.treitos o decreto de 16 de Janeiro. de .1890,
lasco Pereira da Cunha commandou a galeota que aposentou. com o:denado por llltelro .0
Quinze de No'Uembro ;
bacharel Antomo FerreIra .dos Santos Caml-
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nba, n Iogar de ecretal'io da. policia do etado do Rio (le ,Janeiro,
AI't. 2." Revogam- e as disposições em contrario.
Camam. do: Deputados, 29 d(' julho de 1891.
-Jo,70 Lopes. president .-Jb!to,tio _l;eredo,
10 sC'creta.rio.-Alltonio Borges de Atltayde
Junior, 2° secreta ·io.
A's com missões de justiça e legislação e 00
finança.
N. 47-1893

o Congrf' 50 Nacional resolve:
Art. l. o Fica conccditIlt a. D. Rita. Rodri~ues
tia Fon. eca IIel'lIl1:!~, viuva. do mar chal Hermes Erne to da Fonseca, a pen ão annual de
quatro conto de réis, que ser~ contada da
data do fallecimento de seu marido.
Art. 2." Revogam-se as dispo ições em contrario.
Camara. elos DC'putado ,29 de julho de 1893.
-JQ([O Lopes, presidente.-.ILltollio AJI'crrLo,
1° secretario.-Antonio Borges de Alh"'yde
Junior, 2° secretario.
A's commi. . õe' de marinha e guerra e de
finanças.
N.

48-189~

o Congr611so Nacional resolve:
Art. 1.° Fica o governo autorisado a conceder ao Dl'. João Evangelista de Ca ·tro CerQ':leit'a, ~ente. cathQdratico do chimica ol'gamca e lJlologlCl1 ela Faculdadt' de Medicina da
Bahia, um anno de licença CJm o rcspecUvo
ord('nado, para tratar de sua sua :aude onde
lhe convier.
Art. 2. ° Revogam-se as dispo içóes em
contl'ario.
Camara. dos Deputados,31 dejulhlJ de 1893.
-JOãO Lopes, presidente.-. lntonill . bererlo ,
1° secretario.-,lnton:o Borges de ,ltlwy le
IVrliol', ;tO secretario.-A·s commi ões de
finanças de instrucção publica .
TelC'grammas expedidos do estado de Santa
Cathal'ina,em 31 .do mez findo C' 1 do corr nte
mez a ':im concebidos:
Senado-Rio- Hoje, ás 2 horas da. manhã,
a força cívica. vinda de Blumena.u no caracter de força. IMeral incorporada ao batalhão
25°, atacou o palacio do governo por differellte' ponto faze do diversas mortes e ferimento. a occa,ião do ataque,quando cruzavam
a pl'aça para o quartel general. foi pelo aggre ores; morto o medico mUitar capitão UI'.
Cordeiro Junior e ferido o major, Dl'. Pa.ula
Freitas. Os pontos de onde foi atacado o palacio
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foram os seguintes: 1'e idencia do cidadãos
Francisco Tolentino, Gustavo Richard, LudoVi110 Aprigio, Carlo' Poeta, Caixa Economic&
e Jardim Oliveira Belio. O commercio desta
capital a vista. do taes factos e::;ob a a.meaça
de >ua reproducçiío, resol vou suspender' sua
transacções e appellar para vós afim de que
torneií' eft ctiva as garantias que a lei lhe
concede. prestando o auxilio devido ás autoridades le"almente constituída, pondera-vos
outrosim que a manutenção nesta capital daquella guarda civica sobre seI' a1ft'ontosa, é a
mais vehemente amea.ça l\ ordem tranquilidade publica e segurança individual.-Villela
Filho & Comp., André Wendhausen& Comp.,
Ernesto Vahland & Comp., Carl Hoopcke &
Comp., Julio Voigt, Moollmann & FIlIIO, Ricardo Martins Barbosa & Comp., Antonio J.
Brinhosa Junior, Wendhltu en & Comp., Fredel'ico Shon, Campos Mello, Militão Jose Villeia, Moura & Maia, Cyrillo Lopes de Haro,
Fra,ncisco Hoondike, Germano Gooldner, João
131'idor, Pedro Gevoord, Silva. & Ramos, ConradoGooldner,l iMo Manoel Bernardes, Moreira & Gooldnel" João Baptista Berni son,
Thomaz Coelho, Moura & Irmão, Regi ' il va
& Saldanha, Henrique da. ilva Ta.va.res, M.
Manoel Joaquim fadeir~, Joaquim P. Carreira Junior, Viuva Ebel & Filho, Gandra &
& Filho, Bittencourt & Bernardes, Marciano
Jose de Carvalho, Franci co Corrêa Savedra,
C,lr)o' Storker, Jo"o Vieente, Alberto Fernandes & Comp., João Mac Pennel, José Gravau & Comp., Idalino Marcolíno da Silveira,
Antunes Alves & Comp. ,Antonio Venancio da
Costa" Ro'lIo Medeiros & Gantos, João ViCQnte
da ilva, Barbosa. & FIlhos, Viuva Krapp,
Carlos Ker ·tok, Frederico Fardt, Jo[o Bapti'ta Demaria, Jo[o dos ,antos 1>4:endonça,
Fabio Antonio de Farias, Gu tavo Pereira &
Soare, João Manoel Gonça.lves Junior, ,T0<10
do Prado Lemos, Carlo
Moritz, Ma.noeI
Fl'anco Paim Junior, Theodoro José dos Reis,
João daSílva Pereira, Jo'é Fraurode Oliveira
Ladcira, J sé A i. i, Miguel José, Roberto
Chok, Vasco da Gama D. Eça, NUllO da Gama.
D. Eça, Ana. tacio ilveira. de Souza.-lnt~i
rado.
enado- Rio- Estando preparadas novas
emboscadas contra o palo.cío no. noute fl\ssada
e não querendo sacrificar mai os meus
amigos a. seL' a &assinados, oliciei & Serra.
Martins declarando-lhe que continua.va a
manter-me no meu cargo e a occupar a. resi·
d'ncia olicial do presidente do e'tado, pedindo-lhe que providenciasse pa.ra. que fosse a
mesma guardada devidamente.
Immediatament o coronel entregou o palacio a Hercilio Luz, guardando-o por polacos.
O commerci e.-tá fechado. A cidade deserta.
Elyseu, vice-presidente.- Inteirado.

156

ANNAES DO SENADO

Senado - Rio - Os abaixo assignados,
commerciantes, si'tO inteiramente solidario
com a digna e nobre attlturle as umida
por eus collegas, da. qual vos deram conhecimento por telegralllIIla de hontem.
- Caries Guilherme ViUain, José Joaquim
Coelho, Americo Estacio de Campos, .Tutino
Martins Barbosa & Comp., Bertoldo Rodrigues, Fernandes Caper & Olivelra. João Feliciano Alves, Euzpbio Nicoláo da Silva.Annieal
José de Abreu, JO'lé Allgusto do Li vramento,
José Verissimo de Car'alho. Ant ,n io Mariano da Costa, José Romão, Tra.jano Deodato Cardos!), Fernando Alve~, Campos da
Silva & Comp.,MarLinho l\1nl'celLino df~ Silva,
João Marlin' JacqlLes, João Baptisra Jacque'.
Alfredo Juvenal da Silva, Constantino Pedro
Manoel Carlos Viganigo, Loureiro & Comp.,
Christovão Nunes Pil'es.-Inteirado.
Senado -Rio - O comme)'cio sobresaltado
continúa fechado. Grande punico na ciJa.de ;
famílias retirando-se; repartições do estado
guarnecidas pela guarda. civica de polacos.
Commercio aguarda soJuçã() 0.0 seu telegramma de hontem . olllmissão de commercio.- Regis Silva & o[l/annn .- "Welllhause)! & Comp.- J[jlitãO .Tosd Vil[I'Za.- AI1/0f1io
J. Bl'Ínltosa Junior.-AYlhmes .,MIJes & C" mp.
-And'r d lYendhatJsen & Comp.-llo1tra & hmlio.-Ricardo Mortim Bllrbosa & Lbmp.-Joao
GonçallJes Junior. -Inteirado.
Presidente Senado- Rio - Dirigi hl'lntern
á noute ao coronel ,'1.'1'1'0. o seguinteofficio :
Continuando a. manter o meu cargo até
que o governo r.. deral resol va, a re,;peHo dos
factos ultima.mente occorridos e para rJ.lle não
se reproduzam as seena de a ,.Sa sinitto, hontem praticadas, peço-vos adopteis providencia no sentIdo de ser garnlltido o thesouro
do e tado. o cofre municipal e pal:lcio da presidencia, não ó porque a" urnistes compromisso de manter a ornem, como porque aLé
deliberação solicitada dn Governo Fwleral occuparei a residencia omeial do presidente do
estado.
Aproveitando-se de minha ausencia momentanea, o coronel Serra entregou o palacio
a Hercilio Luz, gual'dando-o com polacos á
paizana, armados a Comblain.-Elyseu, vicepresidente. -Inteirado .
Trlegramma expedido da capital do estado
do Rio de Janeiro. datado de 1 do corl'ente
mez, as'irn concebido:
Presidente do Senado - Rio - Abriu-se
hoje a se.J:unda sessão ortlinarit\ da assemblea
legislati va deste est.arlo, ,endo apre~entada a
mcnilagem presidencial. Inteira paz. ,audovos.-Manoel Martins, l° vice-presidente em
exercício . -Inteirado.

O SR. 4° SEORETARIO (se~'l)indo de 2") lê e
vão a imprimir para. entrarem na ordem dos
trabalhos Oi seguintes

PARECERES
N. 156 -

1893

A commi~são de finanças, tendo examinado
proposição da Camara rios 81'S. Deputados
n. 32. de 1893, que concede a D. HenriqUfilta
Carneiro de Mendonça FaUl'e, viuva do DI'.
Antiocho dos Santos F;mre, lente da Escola
Militar e Polytecl mica , a pensão de 200
memaes, incluindo-se o me o soldo que ora.
percI'br é de parecer que, attendendo. ás
condições precaria.' em que se acha a refel'lda
y i uva, e aos serviços que ao p~ iz e ao ensino
prestou o fallecido lente. seja approvachl a
supl'adita proposição.
Sala das com missões do Senado, 1 lle agosto
de 1893 . -llwwet Victorilio .-Dorninyos Vi-

:t

cente. - Jotlo Ba ,·ballw. -Monteiro de Bal'l·os.
- Saldanha
Marinho . - Rodt'igues
ilves

(vencitlo) .
N. 157- 1893

A commi sfio de finanças, examinando a
emenda devolvida pela Camarll dos Srs.
Deputado n . 119, de 1892. em que o Senado
recusou, na proposir;ão daquelht Camara: que
u.bre á verba •. OCClJl'l'OS PulJlicos O l'rcdlto de
It:317:-;J74, a abertura, de um outro credito
dI" 2:000$ para o pagamento, no exercícIO de
1893, dos vencimentos a que tem direito o
continuo da secretaria da me ma cu mara,
Luiz Ferreira de Bu.rJ'os.. é de pa.recer que
qualquer que seja e estranheza que causem o
modo, o logar e a forma do credito. o Sen~do
não deve insistir na recusa, e consegUlntemente convem acceitar a Pl'oposição como
vei u da outra casa..
Sala das commissõe:; do Senado, 1 de ogosto
de 1~93 . - Ma lfoel ViClol'ino.-Dolil:ngos Vi ce/1te (com restricção).-Jorio Bm·balho. -MolI teiro de Barros.- Saldanha Jla/"irtho . - Roclrigues Al ves.

N . 158-1893

Em obediencia á deliberação do Senado, a
commi são de finanças examinou todil,s as
emendas oiferecidas, em 3" discu ' ão, aO projl'lcto de reforma do sel'viliO do' correios da
Republic..1" as quaes, em regra geral, se relerem aos vencimentos dos respectivos empregatlvS das diversas repartições e categorias, e
depoisdetera commissão bem ponderado na
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necessidade de attender convenientemente as
110'ms exigencias drsso importa,nte ramo do
publico servi(,o, sem e.'lq:lecer a carestia da
vida por toda a parte do ptl,iz, nas actuaes
circumstancÍlts, convenceu-se de que lhe era
indispensavel acquiesool' n um augmento da
despeza puulica a esse respeito . Embora nesta
convic(,:ão, pl·ocurou. todn.via. fazer a maior
reducção possivel no pes oal , afim do nlIo
avultar a mesma de~peza, como se .orá. das
tabelLas que adoptou c ot'a llpresrnLa em
substituição as qUQ haviam sido oífereciuas
n a discussão .
Quanto as emendas continentes de materia
d iver~a, a commiss~o tomou·as, igualmente,
na consideração devida; e tudo revi 'to e examinado, é de parecer :
I) que sejam adoptadas as novas tabellas,
que ofi'el'ece sob ns. de I a 22, i nflÍl:l\tivas
do peSSotü e do~ vencimentos dos ('mpregados
n os correios da ReplllJlica;
2) qne ao o.l't. :!" do substitutivo adoptado
pelo Senado se supprimo. li. pa.rte tinal, que
come<:a nas palavras :-e bem flss iUi etc., et,!;
3) que as demais emen~las o1l'cl'ccidaB sejam
con~idel'adas prejudicatlas e rejeitadas.
Sala tIas com missões elo Senado, 1 de ago~to
de 1893. - Amal·O Covalca"ti .- Dmn inqo$ Viceate. - Roclrir/ues Al"cs.- Manoel l'ic:tol"i tt o.
- Sald1l11ha Marinho . - Monteiro de Ban·os.
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§ 3 n -Thesou rar ia e almoxarifado :
I thesoureiro almoxarife .. .
I fiel .. . ... .... . ..... . ..... .
2 llratico.ntes a .... . ... . .. ..
1 continuo . . ... ... . ....... .
2 serventes, dlada 4$000 .
§ 4.o-Portaria :
1 porteiro .... . .... . ..... . . .

S:2000~00

3 .600::;000
2:200$()00
1: 400$000

3:600$000

N. 2 - DISTRICTO FEDERAL E ESTADO DO RIO
DE JANEIRO

administrador .. .. ... . ..•
ajudante do administra-

12 :000$000

dor . .. •. •. .. . .. ....... . .

8:400:'000

I c.:mtador . .. . ..... . . . ... .
I thesourciro ... . . ... .. . .. .
5 chefe de secção ao . •• . . . .
J 7 l os oillciaes a . .. .. ... • ..
22 2" ditos a ... .. .. ...... ..
35 3·' ditos a .. .... . .... ... .
6 fieis do thesoureÍ['o a .. .. .
1 po;·teiro . .. ','. ' ... . .. . .
2. ajudantes do porteiro a ..
100 amanuense~ a . . .. ..... . ' .
200 praticantes a. . . ..... , .. . .
90 carteiros de I" classe a .. .
180 ditos de 2' dita Do •• • • • •••
29 ditos ru!'a.('s a . . ... .... ..
6 continuos a .. .. . .. .. . .. . .
Tabella a que se refere o art . 20 § 2°
50 collectores a ... .. . .. . .. . .
22 c:\rimIJauo1'és, diaria 4$000 .
45 serventes, dita 4, 000.
N . l - DIRECTORlA GERAL DOS CORREIOS
Contiuctores eesta.fetas, diarias
diversas, conlarme asdistan·
Denominaçoes
Ns .
Ver/cimento
cias e o serviço .

8 : 4()0~I)OO

7 :600:.,000
,7: 200S000
6:000;;;000
4:800$000
3:600$000
3:600:-000
3 : dO 1., '000
3 :000:$000
2:600~'000

2:200$000
2:400S000

2 :2()0~í;OOO

2:400.000
1:400.000
1: 400$000

ail/lual

1 di1'ector geraL. . . . .. . ... .

§ 1°- Sub dircctoria:
1 sub- lirecto1' . .... ...... . . .
3 lo' olJieü\es a .. .. . . , . ... . .
3 2" &..litos a . .. ... . .... . . . .
3 30s elitos :,t . . . . . . . . . . . . . ..
3 amanuenses a ..... .. . .. ..
6 praticantes a . ... .. . . .. . . .
3 cou~inllO 0. •• •••••••• •• • •
2 serventes, diaria 4$000.
§ 2'- Contatloria:
I eon tado!' gera L .. . . ... .. .
1 ajudante do contador . , . . .
2 I 's oillciaes a . ... ... , . ... .
2 2'" ditus a .. , .. . ... . .. , . . .
2 3us lUtos a ...... .. . . .... .
8 amanucn~es a . ... .. .. ... .
16 praLicalltcsa .... . ....... .
I continuo . ........ . . ...... .
1 serven te, diaria 4$000.

15:000$000
12:000i;OOO
6: OOU.I·OOO
4:~ooS()00

3: (i00$C100
2o:ôOO:;;00n
2o:200S01l0
1 :400$000
l O : OOO~OOO

7::!OOSOOO
6:000':'000
4:800,-;000
, 3:000$000
2 : /)(jIISOOO
2:200~000

1 '400$000

N.

3-AD~Ili\'1STRA.ÇÃO DE S. PAULO

administrador . . . . . . .. . .. .

1 0:5oo.~000

1 contador .. .. .. .. . .. ... ... ,

7:200. '000
6:400$OUO

I thestlul'eiro . . . . .. .... .... .
3 cheD de secção a ....... . .
4 1"" (Ifficiaes a ... .... .. ... .
8200 ditos a . ... . .. . ... .. . ..
12 3 n• diu,s a ... .. .... .. .... .
3 fieis do tlLesoureiro a •.... .
1 porteiro a .. . , ... • .. . .....
1 ajlldant, do porteiro .. • . ..
36 amanuenses 1t •••• • • ••••••
72 praj,ic;tlltéS a . . .. . . . ... . . .
25 cartRi 1'l'S de I" cla.sse a . . . .
50 ditos de 2' classe a. .• .. . . ..
1 continuo ...... . ... . . . .. . .
15 servell tes,diaria tie 3::;''500 ..
6 carimba.dores idem , idem .
Conductortls e estaletas,dial'ias
divervas.

6:000~000

5:400. 000
4:500,"000
3:600$000

3:600~000

3:600:s000
2:400.'000
2:600:jiooo
2:2008000
2:400$1)00
2:200$000
1:200$000
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administrador ........... .
contador ........ . ....... .
the·oureiro ............. ..
chefes de secçiio a ....... .
los officiaes
2 00 ditos a ............. ..
8 3°' ditos a. ............... .
I :tiel do thesoureiro ... .... .
I porteiro ................. .
8 amanuen es a. . . ......... .
16 praticantes a ............ .
6 carteiros dt' \a ela se a. ... .
12 ditos de 2,' idem a ....... .
1 continuo ....•............
7 serventes, diaria 3:·~00.
Conductores e estafetas,diarias
diver.sas.

a: ........... .

N.

administrador .... . ...... .
contador ................ .
tltesoureiro ....... . ...... .
chefes de secção a ........ .
l °' officiaes a . .. ........ ..
2°s ditos a. . . . . . . . . . . . . ..
6 3"' dgos a ...•........•...
I fiel do thesoureiro .. , .....
I Porteiro •................
7 amanuenses a ....•.......
14 pra.ticantes 30 ........... ..
8 carteiros de la classe a ... .
16 di tos de 2 a classe a .•......
4 ditos ruraes a ........... .
1 continuo .... .. ........... .
6 serventes, diaria 3.~500.
Conductol'es e e. taretas, diarias diversas.

8:400$000
6:000.'000
5:000$000
4:800$00
4:2oo~000

3:600$000
3:0 10$000
3 : 000$' )()()
3:000SOO0
2:200SOOO
I : 800$l()()

2:000s000
1:800$000
2:000$000
1:200$000

6-ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO

1 administrador ............ .
I contador ................ .
I thesoureil'o .. . .... . ...... .
2 chefes de ecção a ...... ..
2 Ir.• omciaes a .......... ..
42°· dito a ............. ..
63°8 dito a .............. .
I fiel do thesoureiro .... , .. .
I porteiro .... . ............ .
lO amanuenseli a .......... ..
20 praticantes ao ............ .
9 carteiros de I" c1't 'e a .. ..
18 ditos de 2" classe a ...... .
I continuo ................ .
4 serventes, diarüt 3, '·00.
Conductores e estaletas, dia·
rias diversas.

8:400SOO0
6:oo0·SOO0
5: ()()(BIJOO
4:800:..000
4:~OOSOOO

3:600S000
3:OO1SOOO
3:000s000
3:000$000
2:200s000
1 :8OOS00U

2:000, 000
1:8 000
1 :200,.:000

7-ADMlNISTRAÇÃO DA BAHIA

I admini. trador ............ .
1 contador ................ .
I thesoureiro ......... : .... :
2 chefe de secção a ....... .
2 l O. olIlciaes a ............ .
4 2 ditos a . ..... .. ...... .
63' ditos a .............. .
I fiel do the oureiro ....... .
1 porteiro ................. .
10 amanuen e' 3. . . . . . . . . . . . .
20 praticante.~ a ...... , ..... ,
9 carteiros de I" classe a ... .
18 dditos de 2" classe a ...... .
1 continuo ................ .
4 serventes, diaria 3.500.
Cenductor e e'tafetas, dia·
rias diversas.
0

5-ADMINJ TRAÇÃO DE S. PEDRO DO SUL

1
1
I
2
2
4

N.

N.

4-ADIDNISTRAÇÃO DE MINA GERAES

'

8:400'000
6:000: 00
5:000. 000
4:800$000
4:200.. 000
3:600,'000
3:000,000
3:00cr.;:OOO
3:000'000
2:200:'000
1 :800..,000
2:000:s000
1:800, '000
1:200'000

N. 8- AD?>IL"iISTRAÇÃO DO PARÁ

1
i
1
2

anministrador ...... . .... .
contador ................ ..
thesoureiro . ............. .
chefe de secção a ....... .
2 10' offlciae a ........... .
4. 2-' dito" a .. .......... ' .. .
8 3'" ditos 3. ..••••.••••..•••
i fiei do the our iro .. .... ..
I porteiro ................. .
6 amanuenses a ........... ..
12 pra.ticantes a ............ .
9 carteiros de I" classe 3. ••••
18 dito, de 2' classe a .. .. " ..
1 continuo ................ .
3 serventes diaria 3:~ O.
Conductores e estafetas, diarIa. diversa.

N. 9 -

8:400:-;000
6:000. 000
5:000"000
4:8 O 000
4:200~000

3:600.'000
3:000.'000
3:000~OO
3:0~0

2: 200.;;000
1:800: 000
2:000S000
J :800"000
1 :200$000

ADMINISTRAÇÃO DO PARANA'

a.dmini trador ... . ........ .
contador .•.................
the oureiro ......... ' ...... .
2 1,'. offlciaes .~ ..• . .....•. . ..
3 2 0 • ditos a ................ .
I fiel do thesoureiro ........ .
I porteit'o .................. .
4 amanuens a. ............ .
8 pra.ticantes .\ ....•........
9 carteiro a ............... .
1 continuo ................. .
:-1$500
4 serventes, dial'ia....
Conductores, dia ria diver 'a.s .
Estafetas, diarias diversas.

6:000$000
4:000, O
3:000, 000
3:000$000
2:400$000
2:000.:000
2:000$000
2:000~

1 :81'OtoOO
1:800:ÕUO
1 :200 000
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1 porteiro ......•........•.•
amanuen es a ...........•.
praticantes a ..........•...
16 carteiros a ............... .
6 serventes, diaria..
3SQOO
Conductores. diarias diversas.
Estafetas, diarias diversas.
3
6

adminstrador ............ .
contador .......... . .... .
1 tbesoureiro .............. .
2 l°' officiaes a ............ .
3 2°' ditos a ............... .
1 fiel do the oUl'eiro ..... ' ..
1 porteiro ............. .... .
3 amanuense a ........... .
6 praticante a ............ .
14 carteiros a .............. .
1 continuo ................ .
2 erventes. diaria..
3$500
Conductores, diarias diversas.
E tafetas, diarias diversas.
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1:600$000
1 :600$000
1:400$000
1 :400$000

6:000$000
4:000$000
0000
3:000:000
3:001
2.40Cl,OOO
2:000, 000
2:000 000
2:00 000 N. 14 - ADMINISTRAÇÃO DE SANTA CATIIARINA
1:800$000
5:000$000
1:800$000 2 administrador ....... , .... ..
3:400$000
1:200$000 1 C011 tador .................. .
2 tllesoureiro .............. ..
2:400$000
I l° omcial. ..... . ..........•
2:400~0
I 2° 5 olIlciae ' <\ . . . . . . . . . . . . . . .
1 :800, '000
1 porteiro ................. "
1:600 000
t amanuenaes a ...•.•.•......
1 :600S000
" pl'aticantes a ............. ..
1 :400.000
N. 11 - ADMINISTRAÇÃO DO CEARA'
7 carteiros a ..•........•.....
1 :400$000
I servente. diaria .. "
3 '000
1 administrador ........ . ... .
6:000 000 C onductores. diarias di ver as.
1 contador ...............•...
4:000$000 Esta re tas, díarias diversas.
1 thesoureiro .......•........
3:000$000
5
2 1° officia.cs a .........•....
3:00 $000
N. 15 - ADMINISTRAÇÃO DO ESPIRITO SANTO
32'· di'tos a ................ .
2:400$000
1 fiel do tllesoureiro ........ .
2:000$000
I porteiro .................. .
2:000$000 1 a.dministrador ................ . 5:000$000
3 amanuenses a .. '" ....... .
2:000 000 1 contador ............•......•.. 3:400$000
6 pratic.'\.ntes a .. '" ........ .
1:800.000 1 thesoure .........•........... 2:400$000
B carteiros a ...... . ........ .
1 :800 000 1 101officiaes .................•• 2:400$000
:800.. 000
1 continuo ............... ..
1:200000 2 2° omcial .......... , ........•
I porteiro ...................•.. 1:600$000
2 servente. diaria...
3~00
2 amalluenses a ............ .
Conductores. diarias diversas.
1:=000
4 praticantes a ... , ......... .
1:4
00
Estafetas. diarias diversas.
6 carteiros a ............... .
1:400 '000
1 servente, diaria.... 3 000
N. 12-ADillNISTRAÇÃO DO MARANHÃO
Conductores, diarias diversas.
1

1 administrador ............ .
1 contador ................. .
I thesoureiro ............... .
2 1°s officiaes a ........•....
3 2° 5 ditos a ...•.............
1 fiel do thesoureiro ........ .
1 porteiro .................. .
.( amanuenses a ............. .
8 praticantes a ............. .
9 carteiros a ............... .
1 continuo ................. .
4 serventes. dia ria . . .
3$500
Conductores. diarias diversas.
E tafetas, diarias diversas.

Estafetas. díarias diversas.

6:000$000
4:000$000
3:000$000
3:000 000
2:400:-i000
2:000$000
2:000$000
2:000 000
1 :800$000
1 :800000
1:200:;;000

N. 13 - Amlli"\ISTRAÇÃO DE ALAGUAS

1 administrador ........... .
1 contador ................ .
1 thesoureiro ............. ..
1 1° official. ............... .
22° 5 officiaes a ............. .

N.

16-AD~fINISTltAÇÃO DE GOYAZ

I ad ministrador ...........•
1 contador ..... .. .........•
1 thesoureiro .............. .
1 official. .................. .
1 l)Orteiro ........ . ......... .
2 amanuenses a .•........•.
4 praticantes a ............ .
3 carteiros a ............•.
1 ~ervente, diaria 2$500.
Conductores. diarias diversas.
Estafetas, idem.
N. 17 -

4:000$000
3:000$000
2:000$000

1'800$000
1:600$000
1:600$000
1:400., 000
1:400$000

ADMINISTRAÇÃO DA PARAHYBA
DO NORTE

1 administrador .......... ..
1 contador ...•..............
I thesoureiro ...........•.••
1 official .................•.
1 porteiro ... , •.•.....•. . ••.

4:=0O

3:0

2:

O

1:800$000
1:600$000
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1 :600~onO N. 22- SUB-ADlIlINHTRAÇÕES DE ML'l". GER.<\.ES
3 amanuen,es a ........... .
1 :400.~000
NA.S CIDADES DA CAL\lPANJIA, DIAMANTINA E
6 pratican tes a ..... , ....... .
9 carteü'os a .............. .
1:400$uOO UDERABA
1 servente, diaria 3. 00(1
Cond uctore , dia.rias diversas.
3 sub-administrador'" a . . . . .
4:000~200
Esta1etas, idem.
3:000$\)00
3 contadores a..... . ...... .
3 tlte'oureiros a ........... .
2:000S000
N. 18 - AD?IIDo'lSTRAQÃO DO RIO GRANDE
3 ollic:iaes a ..... . .........•.
1:800::;000
DO NOlt'l'lll
3 porteiro a ... , ...........•
1:600~OOO
:-3 amanuense< a ., ......... .
1:600~000
4:000~000
1 administrador ............ .
6
praticante::;
a
...
,
.........
.
1
:4.000000
3:000.
,
00
1 contador ....•............
1:400$000
1 thesoureiro .............. .
2:000"00U 6 carteiro a ........ '. . .. .
1 :800:-;01)0 3 8erV<'lltcs, diaria 2$500
1 oiflcial .................. .
1:6008000
1 porteiro ........•.........
conductores)diarias di versas
estafetas .. . )
1 amanuense .............. .
1 :600$000
1:400:0:;000
2 praticantes a ... ' ........ .
Paragrapho unico. Os thesoureiros das ad·
1:400 '000 ministrações, all:'IU dos vencimento~ marcados,
5 carteiros a ........ " .... .
1 serv nte, diaria 3$000.
terão uma gratificação pura quebras, sendo
cond.uctores )dia1'ia8 diversas
80u" para o do Districto Fettel'al e estado do
estafetas
)
Rio de Janeiro; 600:' para o de S. Paulo,
40n," para os das outras atlministrações, subN. 19 - ADMINISTRA.ÇÃO DE SERGIPE
arlministraçües e agencias dc la classe; e os
4:00()~000 vencimentos dos theSOUl'ml'flS destas agencias
1 administrador ........•...
3:000So00 serão correspolldentes a 3/4 do vencimento
1 contador ................ .
2:000."000 <10 l'espectivo agente.
I thesoureiro •.. . ..........
1 :800. '000
I omeia!. ..•.... . ..........
O MESMO R SECRETARIO lê e fica sobre a
1:600,"000 me:;11 para scr dlscutiLlo na 5es -[o seguinte,
I porteiro .........•.......
1:600:-; 00 depois de impresso no Dia1'io do Congresso, O
I amanuense ......... · .... .
1:400~OOO seguinte
2 pratjct~ntes a ............. .
}:400. '000
4 carteiros <\ ••••••••••••••••
1 servente, <1iaria 2$5
PARECER

cond?ctores)diarias diversas.
estafetas ... )
N.

N. 159 -

20-ADMl!\1STRA.QÃO DE MATTO GROSSO

I administrador ............ .
1 contador ....•.............

4:000.)000
3:000:'''00

1 tltesoul'eiro •..............
1 omcial ...... . ........... ..
1 porteiro ..............•...
1 amlLnuense . ....•......... ·
2 pra.ticantes a .............•
3 cartciros a ............. '"
1 servente, diaria 2$500
conductores )diarias diversas
estafetas .... )

2:()00~800

N.21 -

AD}llNlSTRAÇÃ.O

admini,'trador .......... , ..
contador ...........•.... _.
thesoul'eiro ...... , ....... .
officiaL. .........•...... . ..
I porteiro ............ _... .
I ámilnuense..•.••. _....... .
2 pratic.tntes a ......... _... .
3 cartf'iros a' ............ . . .
1 servente, diaria 2$500.
1
1
1
1

cond?ctores)diarias diversas
estafetas .. . )

1 :801),"000
1:600S000

l:GOOsOOO

I:400SQlO
1:400$000

DO PIAUHY

4:000S000

3 000. '000

2 000. 000

1800.000
1 000,, 000
1 600'000
I 400.000
1 40()í'000
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Redacção

O Congresso Naciona.l resolve:
Art. unico. - E' o governo autorisado a
cuncedct' licença por um anno. som venciment.os, a Manoel Marques P"rdigão, vedor
da casa d12 cOl'l'ecção da Capital Federal, para
tratar de sua. saude onde lhe cJnvier.
ala das commi 'sücs, 2 de agosto de 1893.
-Manoel Ba,·allt.-A.mel·ico Lobo.
Tendo comp'a.recido mais os cinco Sr~. sem adOl'es : João Cordeiro, Theonoreto Souto, Firmino da Silveira, Coelho e Campos e Generoso Marques, e havenclo numero para func~
cioual', abre-se a Sf>ssiío.
E' lida, l)Qsta. em discus6ttO, e não havendo
reclamações, dá-se pur approvatla a acta. da
sessão anterior.
Comparecem mais, durante a Ressfí.o; os nove
Sl's. ~enadoJ'es : Mallo n ) Bar .La, Cruz, Virgilia Damasio. Q. Bocayuva, Laper Braz Cal'm'iro, C. Ottoni, Silva Canedo e Raulino
Horn.
Deixam de comparecer com causa par·
ticipada os SI'ii. ; Joã.o Pedro, Gil GouIart,
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Francisco Machado, Souza Coelho, Joaquim
FI'licio, Nina Ribeiro, Cunha Junior, Gomeusoro, Coelho Rodrigues, Elyseu Martins,
João. ' ai va, João Barball1o, Domingos Vieenw. E. Wandenkolk, Aquilino do Amaral,
Luiz Delfino, Pinheiro Mal!hado e Julio Frota.; c ,em causa participada os Srs.: Catunda,
Joaquim Pernambuco, Ua par Drummond,
Me'sill' de Gu~mão, Rosa Junior, Ruy Barbosa, Campos "lUes, Rodrigues Alves. Joa·
quim Murtinho, Pinheiro Guedrs, V. do
Amaml, antos Andra.de o Ramiro Barcello .

lUl

1893

tndo' , medidas remediadora
de cousas.
Vem á. mesa a seguinte

a este estado

Indicação

Indico que a mpsa do Senado, diriginrlo-se
ao ci,lndão Vice-Presidente d:1. Republica,
communique:1. S. Ex. os tele"rummas alat·mantos que tem recobido do govorno do efLado de Santa Catharina, cujo contexto mais
se aggrava com os que voem pulJlicados nos
jornaes ele hoje, e declaro a S. gx. que o Senado, representante constitucional rlireeto dos
e tad,)s 1euerados, está prompto a collaoorar,
leal e actlvamente, com S. Ex., afim de que
seja mantida, rc~pcitada., detendida. ou restaura.da, em sua plenitude con~titucional, a
autonomia do,: estado , lemma fundamAnttl
da Republica Federativa.- S. R,- V~)'g:lio

o Sr. ,Th'gUio D(Un:l@io, com
rcCereocia aos acontecimentos que ultimamente se teem dado no (stado de Santa Catbarilla, diz que n'tO é prudente dormir-'e
sob a convic<;ão da força das instituições
actuaes, deixando que ellas dio. o. dia vão sol'frendo dos ata.ques do inimigo, ou dos orros
dos amigos, porque mais dimcil será. drpois
ter mão no descalabro 1'e ultante do descuido DaIJUlS:O.
ou do abuso, pc. ando sobre o ena.do todo. a
t'e pon. abilidade, por não (.('1' a tempo acudido
E' lida, upoiarla e posta em di 'ctl~siio.
com uma providencüt qualquer.
Foi hontf'1l1 apresentado á mesa do Senado
O SI'. E@teve", ..Tunior diz que
um trlcgramma em que era. communicado ninguem lamenta mais do que eUe o quo ,' U
pelo gOVCl'IlO do estudo de Santa Cathul'ina o tem pru S:ldo no estado de· 'a.nl,a Cathal'ina.
qu por lá e tem dado de anormal e alta.Mas, de quem a culpa? pergunta o orador.
O e LatIo fie ~linas teve a me~lI1a surte que
mente censuravel.
A me a do Senado decidiu correctamcntE:, Santa CatlJarina: Joi mudado o seu pl'l:lsiconforme a praxe seguida atO boje, que fi· dente; ontrl:ltanto, e~e estado acha-se muito
caVtt o Senado intdrado c 50 archivasse ore· sa,tisftito e muito contente com o seu administrarlor actual.
ferido tdegramma..
E' contra e,sta praxe, porém, que o orador
O Sr. A)IERICO LOBO - Apoiado.
se prollunci', afim de que ~ e po~ a pr\lcurat' I O
li:"'~
_
"
,
um corri'cLivo, um remedio, um meio, em ". R;. ,~TEVE" !U:-':lOR -,- o f>~t~dO do E summa, que corl'esponda ao d(?Slempeuho da plI'ltu 8.~llto oCCOIl'e.~l o n:.~sm~. l,.ovllrna,lor
misS110 que incumbe ao Senado, especialmente ou pre~~deo~ q~e l<~ 11av.la, III~C~dllL ~e n~o:lo
na l'opublica federativa.
contra,110 ~o.. 1I1.teletóSe. do e: lado, ~Spl.l,l~~Entende que não pódo levantar-se um cla- lan~o-(l. FOI, pore~, elelfo outl'O,_ qu~ ~.~I~~
mor político de certa ordem que affect a. fo- o e, ta,lo d~ Ill~l}t)l mOdo"f'lzrnuo.o PIOl'.)t,~~~1
deração em um dos est;trlo~, ~em que por a 9lltos V I!) to,;, de m.a~elra que <\ POPU!iH.<loO
uma n~tul'a.l repercussã.o venha, sobretudç esta, c~nteute e o .al~~lmst:~d~r , tem appl;~~
no Senado, a inqueril'-:e do facto, a ver atPo 80S ,üe.dos pr?p;rlO." ,tdVelsarlOs e dos m.1,lS
que ponto cumpre intervir para. remedial-o. encarmçados IUlm[O'o~.
E' inconte tavel que os factos que Sfl teem
Em Santa Catharina neu- e cxactamente t)
dado no e·1;.'\,,\o de Santa Catbal'iua demon· contrario. O SI'. Machado. moço de quem lhe
stram a anarchia. a mais perigosa par;t as in- fazem as melhore' relerenciu', P,)Í nã.o u costituiçüe e principalmente para a autonomia nhece nem me mo ,Ie vista, ma::; dizem 'er
e tadual.
um homem iutelligente, um republicH,no nnO ora.dor não entra na analyse desse' factos; ti~o. Entregou- e, porém. de corpo e alma
mas o que é L'erto é qUCl é preciso actl(lir o em:" nm Catllnrina a. um homem fJ ue esta\':),
que alli se passa de anormal e altamente hahilu,ldo alli a maltr-ai;tr todo~ os "eus ad·
pl'ejlillicia\ á 1ed!'raçflo.
\'el'sal'ios. aqllelles quo forma.m boje o pari ido
Lembra-se. pois, de apresentar uma. indica- r ' publicano no estado, que emffi os ,lo parI;ã.o, para que a me~:, do SE'nado, entenden- ' irlo con:::el'I'arlor, ao pass') que o paI 'tido delle
do-se com o Pod r Exel!uti vo, llw de"lara~ . e erao ltb<'l\'l. Ahmns destes "ier'am immedilo 110880 desejo, ,~ r~p('ito do a~sumpto e mente p<1ra os repuhlicauos e 110. e ..ão exce\pondo li parte todo inruito partidal'io, col- lentes chele~, ten.lu concorri,lu muitoi> para
1aoor<l.11do c.)m elle, fo:sem uggerida, de que () ebtadl.l ·,'ja. bem dirIgido, entro elles o
accordo com o Senado e a. Camara dos Depu· Sr. Tolentino e outros.
I&:<AUO 21 - V. III
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Ora, O Sr. Elysou l)rOCUl'OU fazer torJo o
mal quc IJO'Ii, ao. eu r~li\do . não só malt/'(ltanJ,) o. ,eus ar! 'ersarios e destes fl' clwfe>.
com) tambC'11 eutorprcl'l1(lu a, mardla, da,
lldminb' r.l(:~n lJl'1gre·;"ist.a. <lo estarIa.
O ,'1' . Ely,eu co:no se "abe, corno os jorJI:lOS tem deuundado, par;~ a ~ua asoom;ão
não duvidou nl'mlll' dou navio.,,, um dc gucrra e out!',) mrl'eant~. pertrucendo c~te a Companhia L1oyfl . S . Ex nii) 'e impOl'tou m
f,17C1' arma,r as duas fortalezas dp 'anta Cathari na.
ElIc sa bia quo n;"io podia contar com o npoio
prineipalmen tc no nor'tc. on,le 8<10 cm maior
numero o, nos s\J~ amig-o ,djz o ol'ndo1', J)C~
soas t ,d,\s in,lepcnt.onLes, q ua ~i toda, indu -tl'iae l, agl'icultl)r's e ne!!ociantes. tão impo/'tant.os qlH' se ,liri;c'cm dircctament a. Europ,t.
S. Ex. nhia elite llalli t IIha.1ll (le vir lab'cz
m :tis de lnn j1t"~. la:, q ll(',(\O ante-mão,csla vam
eCl'lo~ de fll e haviam du ser maltl'alad03,
haviam dp el' pro.'o,;_
S . Ex:. não se pPjou Il~O i;Ó C'1I1 rC'laç'io a
e"t.e~ OlI'Ill:tllH'nt,l:. COIUO ~\m rehu;iio u. mÚ05
trato~ ailHh.. p;'ati"fulu" em di I-er 05 pon tos
e autul'i:';H\o por ( IIp, de mandar tt um dos
::;e1l8 ami;;oê. que ('m tambem am igo p;l rticulal' do Sr' . ih"eim l\ la,l'tin~, que commet:e ,e
violencias COlltl';t tlll v('rsal'ios. como ~e oeu
com UIll Il Pgrwl;Jnte da Laguna, que S. Ex
m md 'H que 10~ agarrado, surrado e maltratado,
.\8 pr' 'O;l!> mais inllucnLes do partido repu hli ':,llO <laqu<'lla ('idade. immeJiatamnete
fOl'(1,!l1 pl'r1il' pro\'ide ncias; e a providencia
foi dizer->;e quc r te indil'irlno:-;e retü'as3e (ht
cillade d;t Laguna . que tica, muito dl,. lante da
coloni". pOl'quc elo contl"lrill. mantjariam,
como 'c C')~tullla dizer ,Itr-lhe cnbo da pd lt' .
Além neste pro 'rdimento, c\ flt1.bido pOI'
todo.~. 1'01' que foi publicado. que a impl'C INL
de Santa Cil t,\t;LI'iln f,,j abcada.
Logo em "eguid;t ao ataq U'1 ao jomal a quC'
se rei"'l'e, <ll'pi\l'eCC'll o govel'natlOl' do est'Hlo
o SI'. M;\.chadn p mais a!gu Il ~ outros pel'tenct'ute ao paI,tírlo ,;dverso e todos foram t estt'1ll11nhas de tudo quanto se deu.
Ap 'ell'(jum,n o edilHo . t iraram as lantel'nas que e~t;1Vall1 n:t SU,t fl'ente, pOl'
ol!C<.l.siiio de UUl fl'st~io, (' tudo isto, em preselJi;(l, 110 !H'op"io gonJrlH1.rlnl' do e-ta uo ; ('11tr,lr<Ull no ec.liticiu, quizer,ttn (l,té arrebentar 'l.
maehilla..
Foi JH'c'~~ario que o~ indh'iduos que e-ta "am dNl!.L'O :e 1.'v;ll1t, "em pal'a l'E'pellir a
ag'~r ·""ií.o e mpsll10 riU'a pcdir quI' não maltl'ULU,';:'ClIl o' f[lle al!i Í'l'(.:l l-alll . Jlorque ontre
(1;\ lh'Pl'l'Ío~ C)pt'l'ill'io~ lia vi:. ami;.;-os delles.
[)[>p')i~ Innndar lU t1ize!' que niio er;t pospovo ~e apr(>ive! 1'1'.~P('It.'U· d i rpito ~ . iJ lle
en!;;1.I·; par,. CIZPl' el"sa l1PUeCer OJornal p r
, er inimigo do partido uominantc.

°

Em Blumenau, como sabem todos, um commissario de policia maltratou o Dl'. lIercilio
Luz, que alià é primo irmão e cunhado,
1ll0':0 dist.iJlctissimo, que não procurou pôr
emharaços a marcha da administração, pelo
simples fact o de pedir umas informações.
O Dr. Hercllo. mo{'o distincto. altivo e br ioso, teyo de repellir e o resultado fOi elle ser
ittaC'auo pelo propl'io commis,arlo. Amigos
deste, appar,'cendo immediatamente tomaram
a sua !le tesa.
Dahi a lucta entl'e a for ça estadoul e
o:; que ( t.avam lá. Todos sabem que muit.os do" so !d '~ dos pertenceram á tropa de
linlr ; ",lo individuos que pouco se importal'am com o que se pude se dar, o que elIes
queriam ver em r ecultado era o dinheiro que
lhcs da,-am . NeSs<'l, l ncta ficou ferido por algun-: bagos de chumbo o r. cOlnrn iss<lrio ele
pOliC:lt ma foi cousa pass,tgcir,~ , IJ Lrio pa ~
sa~ei I'a que dahi a dois ou trcs dia:; cUe estav(. pa~seantlo e fui ate a capital onde tem
e-t;ado até hn.it>.
Ei. . C'lIm )Jequena.~ !tlternaLilas, a notici;t
que 'e tem de -te facto.
Em eg uida foi uma força respeit..wel pam
Blnmr nau.
,\lll cllC'gando p l' nderam o Dt' . Hrrc ilio, o
Dl'. Cunha f' outros amigos seu. <lS pessoas
m'lÍs influente do logar, e 1\:; metteram em
um et r nxdvia c.. m guardas !L vista.
Ellh (·ra m ti. todo o ln-:tanit's desfl'iwados
com palavra' a,; mais grosseiras. dirigida
nii.o s '1 pc>!o 'r commissario, cemo pclnf; indivjd u o~ buix,JS que lá rst..'wa m as sua orden .
POI' c'xcmplo, quanclCl o pre os tinham !lccessid;Lc[f' el(' um copo de agUtL e o pqdinlll, davam-lhes (l agua, ma,' ['om os muio!' s dpsaforos . com CI~ maiores insultos.
A ~enhol'a elo Dl'. lIcl'cilio Luz estava eloentro t in ha ataq ues C,Jm a noticia dI' que pretrndiam assa' ·inal' seu marido ma, ao sahirdm da pri. ão, os seus pers~guidol'eB mandaI'am dizer à senhora que se llou\' e~se algum
movimento, iwmetli:tlamentc seu marillo (·ria
morto !
Supp illha-se que houve,sp. qualqUEr !TI )yimenta da parte do amigos do Dl'. H (:r~ilio,
mas ao que ellc tosse completamente extl'anho; entr l-tanto . sua, bposll tel·ia. de ver seu
mal'Ítla murto sem que tive 'o cOllcol'ridú
para isto.
Ura. v·,- C por s<'ÍlIctoa ma,neiragl'osseira
por que ess(',; homcn tratwam, pois quem
prorClle a,:sim não póde augmentar o numero
de seu.; amigo, não póde tf'l' sillão inimigos.
Mas como se ,'i1.bc, UIlS moço~ Yieram depoi!'\
para, ';mt 1. Cdhal'intl. Ahi o r. Cunll :t 10i
r rcolhido á C<'1.deia. ! ~t) é uma CdUsa 8<tbida
por todos. {'om piles estivcram preso o Dl'.
Hf'rcilio Luz, mço de tratamento (' trc' 0 11tros moç'os nã.o meno distincto e foram todos
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colLocarlns no Logar chamndo ca.labouço onde vam a ord<lm publica, que motivo podia
antigamente eram suppLiciados os ('scravos. levar ilJluplles individuos a atacar aquella
Mandaram tirar uma cama de ferro que ca a pOL' mE'io de tirvs pedmda e garahi existia de modo que não tivera,1U nem ao l'alildas?
menos onue deitarem-se. Para por tE'rmo a
Ora, um governo que a~sim procede. o que
tamanbas ",iolmcias foi preci~ que algumas podL' e perm' de~te povo ~
pe. oas (lU famílias da. circumvi~inhaJ1c:a arlO SR. COELHO E C,DIPOS- Que semeia
vertissem que aquillo era de mais e que fa.- ventos.
zia levantar o odio daquelle povo, como mesmo dos proprioi' amigo:> que l<'t estavam.
O ·R. ESTEVES JUNIOR declítl';l francaFizeram então volta,r para Lá os colchõe,. mente que, si não fossem nrgocio,; quo o
Elies vivil1m na prisão sU]Jport.a.ndo a bumi- prendem na capita.l. la e taria. e então o
daue dosálo, tão humido que o Dl'. HerciLio movimento teria >;e dado amai: tpmpo. E
Luz, vciu para a capital, com uma febre in- uma vez con~eguida. a v1Ctoria, a onstllbarht
termiknte.
aos seus i1.migos que fossem genero os , ma~
Entende o orador que um individuo l)óde na occa:iilo Ui1 lucta procuraria. o' meios de
ser julgado e condemnado, soffl'er a pena em ;l.cahn,r com os seus inimigos.
uma prisão d(:.Stinada peli1lei mas não com
Lembra ainda que não foi só em BlulOcuma vingança quP só pádc trr as almas pe- nau, nlto foi só C'm Joenville. llf>ill em
quena e !Ui 'naveis, como a. do Sl'. Machado. Tij llCO, nem na Lagunn.; mas rm todo o
Estes moços, continua o orador, pedirão e"tado os inimig.)::; pl'\lCUl';W;l,ffi malhaw,l' o
habeas·corpus que f<li dado pelo TribuOltl 01'- partido contr(l1'io fHzeuclo tudo que podiam
gani~ado pelo Sr. Elysell Machado, emfim contra aquelles que não commUg'ilm ,mas
pelo partido dominante.
idM".
Immediatamente di solveu-se o tribunal noA' ,isto, dest,) procedimento que deviam
meando para . eu membros ontros individuos, elles fazer?
o que l1ão podia fazer porque ao propria conEra levantar-se P. apeial·o.> do poder,
stituiç<1o (lo estado o probibe, como Loi aqui porque um governo que não resp ' ila a
reprovado pelo . uprcmo Tribunal Federal. liberdade e, nem a.o meno~, a honra das
Dis~olvi do estetribunal,aqnelle~ moço- fic.'t- famUias, ma.ndando-as insultar por meio de
ram sem mais garantias e entlo appellaram palavras vellementcs a ponto de pri 'l<Jl' ilS
para O Supremo Tribunal Federal onde foram senhoras ele clngarem á. janelln, não póue conabsol vi dos apenas contl'a o voto de um, filCt) tinual' no poder.
esLe que C3.USOU ao Or01ddI' especie (~vrl'Um povo maltrata lo pol' esse modo u('vi;t
dadeiro pasmo porque era uma pessoa nec'e... tal'Í<tmente erguer-se.
que tinh.L estado em Sa.nta Catharina e
O", inimigos ainda, m1.ndaram grande
que tinha tomado parte nos movimentos numet'o de praças para aba{~n' o movimento
políticos . Mas o que li verdade é que de Blumenau, e aquelle povo altivo, brioso
houve um voto c ntra, todos os outro~ e digno s'-mbe b,üei' es!;t Corça matando
foram a iayOt'. Absolvidos, c LeS moços al~un e ferindo outro:;, e elLes não tiveram
partiram em seguida pam Santa Catharina ['emedio sinão rrcuar.
chegaram ao Desterro onde, apezar de não
Eis alü :lo valentia f10S homens do (-lI'. MamaltrataI-os. via-He a maneira pouco cOi'tez cilado.
indicando uma c pede de indignação com
.Já. se ve, portanto, que fui (J goveruo do
alguns adutadol'es ([ul' qurl'em Sl'I' mais estado tk l::iauta Catharina, isto é, O. 1'. Marell.listas que o rei mostra1'3.m-se mais lndig- chado, oS1'. Ely,'eu e tlHlos os seu;; adeptos
nado; tio que os s('us verdadeiros algozes.
que lllotiváram esse mOVImento em todo o
Da capital do e lado partiram depois para estado, movimento qur deu om resultad.o a.
Blumenau, e Hlti n.queHe generoso povo queda do mesmo go~erno . .
levantou-se todo e vriu ao seu encontro com
01'0.. dopoi, da q ned:l, tem-~ visto os telefestivas delUonstraçõc.', a ponlo de oiTerec,'r [Xrammas que dahi tel:lm vindo. E'te~ f.elcum grande b:ül(.
gL'amma~ tem-Ilte l'ealmpnr,c illcommod::\do,
Ne'Sta. noute qmmdo estavam todos l'euni- porquo VI; que o govern,). ao QtH' p'\\'eoe,
dos naquella festtt verd:l(leimmente fa.\llllial', l'luer repu1' esse individuo; e, si 6 as~illl, é o
sem outra preoccupnção de espirito siniio caso pal'i1lam"llt,ll'-$e, p""quP uãn e po:~i \'t'l
a alegl'ia. pel:t chegada dpsso;; mo,;o~,quan,10 que ~(>ja reposto um inLlivilluo, conh'a () (IUal
todos e:,:t,wam dançando naqucll:1. r;)tla t.orlo o e~tado ~c levl. nt·l.
l'(\pll'da d~ fa1l11lta,.: e de c \ valheirosdist,ndos.
O Semvlo yi(l () qu' rliss!:' no '€'u tele}'r, mfoi rll;1 il "lül,ttht por um k 101'1;<1 do 60 ma o c"l/:lm:Hh ia.ntc Jo corpo. U,i) é, q u ' pile
llraças.
I tinha :ido t.iío impaI'Cl;\l quo_ qUf'1' d" um
Si niío r~t:'om offe'lcl IlJo :1. uin uem, si, l:tLlo. '1"er fln outl'O, qu '\' JI< 1
,'1'-'\ I, '1.11inão oifendiam a moral nem pel'turba- I go do Sr. Elrseu, qUtlr por parte dus amigos
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do orador ello não teve ,enão de 'afl"cto ,
porque ficaram todos incommodarlos pur não
COIl' 'Iltir que a lucta cont.inuafls .
Tennm,L dizendo que á vi,;Ut rIo hi"torico
quo aeaha d{' fazer, é uma. inju~tíl,'a. atac.:tl'em
01$ ro"oluccionarios 0.0 c ta.do de Sant:t Cntharllla.
Fica a. discussão atUada pela. hora e com a
pala Vl'a o Sr. Virgilio Dama io.
ORDEM DO DIA
Não havendo numero para deliberar, continúa adiada a vot;{ção. porque devia começaI' a. ol'dcm do dia..
Segue·:-(, em 2· di~cuss<10, com o pare 'er da
commis"iiu de justi~'a legi~Ja(;ão, o art, 1" tia
pl'opo,:iç'iiu d, Camara do' Dellutudus, n, 33,
UO IK' 3, l'eg'ulan,io a apuração da eleiçã" do
Presidente (,l Vice-Pl'csidente da Republica,

o

~

•..

Coc:>lho

e

CU.UI"OIil -

SI'.

. eriío xtrahida.' tl't' copin s da aeta. e da as~ignatura. .. do
cleitor(', não cogita tambem
da ol'ganisa<;ão lhL m q.
Ha, pois. a omi são do um documento e:'sencial, sem o qual não ~e aj uisa com (''''urança da rerrula.ridade das mesas e legalidade
da deil}ões, (Apo:ados,)
Acredito, portauto. que tem todo cabimento llma emenda que oífereço ao a.rt, 2°,
prp Bebendo e 'ta la.cuna,
I to feito, nada mai tenho ao oppor â. materia dos arl . I" a 4°,
Vejamos. porém, o art, 5" , Elle diz:
« 'ãu illelegiv 'is para O~ cargo~ de Presidente o.Vic -PI'o'ideuteda Republica:
li) O Vice-Pr sitü'nte que succeuer ao Pr sitlente, Y('I'Wcatla a ÍlLHa deste (art. 43 da
COn tttuição) ;
li) O Vi.:e-Pl'e 'idente qn
xorccr a presidonci,L por snustituiçiio no Ctt:o de impedime '0
do Pre 'ident 110 anno :\nle1'ior ao ia. em
quo u 'y( tor logar a. leição par o preencllimento ue taos cargo." (art. 4.3 § 1- o a.rb.

presidellte, ~ignaturlO do pal'CC1'll' sobre 'l PI'O- 47!=i I").
A primeil'(1, parte do artigo e porfeitamente
pos;(,'ão que SI" discuto, a 'signalando a' razõcs
geraes 'lue no.in ·titicam, pre 'i 'o explicar a 1 gal. Acrcdito qu não haverlL divergencia.
lIlinha di\'\'l'gendaqutLllto a UJlHt de SlHlS llis- a re~peito.
P081(,"'(' •
OS t . A:llA.RO CAVALCANTI-. 5.0 apoiado .
A propo 'iç;ío,q uo nos enviou a. Camara dos
O SR. CoElIIO E CA~rp , - Si o nobr .en.Del'ut~ldo::!, t.rat'
nos aI't '. I a 4 de yari "
meJida e Vl'ovideut'Ías complementaro Uu. dor tf>m duvida. :i contest:t ti intelligmcia do
I i el itoral qllallLO a clelç;"io pre itlellciaI 3.rt.ig-o quanto ú succe:;sáo, bem pudera ter
e sua. npllra~no, fadlitando, 1i;;calisan,lo (lsta, t mtluo ao pala.vl'a pal'a que eu tomas e em
PI'cv{,llinclo, resolvendo dillicIII<la.rle, que t) comüdera\;ão o::; seu~ .. rgumenoo'.
11 Hleri<llll dar na apuraç'io pela jUllta~ 1l0~
O R. A \IAHO CA ....A.LCA. ' r I - Quero primeiro
c·tado4 e atinaI pelo COIlJre,.;su.
ouvi!' a V . E.'.
De pl..no accorclo 801 '1'0 ta.e· dispo~içõe quc
O Sito COELfTO E CA.fPO -Ntl. te ca o. cxpcurevolam ao prcvi,;tlo clara. quo as sllggl'ri 11, dpl'ói perfunctoriamente as razões da opmião
Ol'COI'I'C-me. ~lltl'etanto, a ne<.:o,;dtlade de um que adol'oo. até que o nobre senadur 01l'ereça
addit:tln oto, qlle as complete {\ do qlle não ' ua contestação.
cogitou a lei eI itural, lIelll a pro1'0 içiio, de
Todos iabemo', r. presidente, que succeder
'lUC 110' occllparno~.
não e simpl smente sub~tltuir .• E' o art. ·H
Su.Ue o :::enado que a organi . ação das mp,.as da Con:<tlt\lição, que dlt'tingu, EUe diz:
cleitora só elemento de yalida.de da: eleir,:t)e.~; ~Sllbslitue o Pre idente. no easo de impediporque as me~:l.' a p1' 'idem e cllmmuuicam- mento, e 'uccetle-o nu de Iillta, o Vice-Pl 'ilhm; a. ('. publiea do::. actús eleitorae' pl'atH'a- deu e eleito. illlultaneamente com e.te.))
lia, portanto, Vice-Pre:idellte que succede
dos, e em SIIa. legalida.de ce,'N\ a l!l't'sllmp~'ão
legal, qnt' as legitim'l. .• 'ão Im dc1"tlito lllaior no PI' sídente, e Vice-Pre:sidente, que apenas
que o dclt.'ito do poder, ou ante" a falta tle u suustitue.
competeucia.
O Yice-Pl' id llte, 'lue succede, fRm a inE', portanto, n{\('es:>ario que a Camara, o ve.,tidul'a. uefilliti\'a dl\;l funcçõe8 presidenSenado , que o COligI' sso na verificação de ciaes ; o Vice-Pre idellte que substitue tem
poderes que lhes competem, conlLe<:am a 01'- apenas o exerci 'io si et in quantulI~ eventual,
ganisação das mesas eleitomes pela.s actas de tempurario, tem a po se precaria do cargo,
quo eU constam. (Alloiados.)
exel'cendo-o em Iogar do Prel'idente, por acto
01'<1. a.ld leiool'al manda. em geral, que, ou fa.cto de:ste, q \le, a cada moménto, póde
feita a eleiçaQ. 'o extraiam duas copia ' da a~sumir o exercicio.
Ol'a. aquelll' que investe Qefinitivamente
acta (' da as 'iguaturas dos elei tores para o
de:tino kga.l. nada dizendo br lt <lcta da as l'llncçi'lí''': du um cargo é orgão. ti serventuario efl'ectivo delle. Quem ti ol'gão 'ernmrormaçüo da mesa.
Do mesmo modo a. propo 'i~.ão qu se di '- tual'io e!fectivo da funcção presidenClal é
cute, di pondo no art, 2" que, feita & leição, Presidente. O Vice-Presidente, investindo
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pela successã.o a func<;ão pre!li.dencial defini·
tivamente, é orgão e1fectivo della, e portanto
é de di1'eito e de facto o Presidt'nte da Repub!ira. (Ha um (t!Ja,·te.)
Sei que objecta'Sé que o art. 4:3 § lo impedindo a eleição para pl'l'sirlente no per iodo
lmmediato 30 Vice-Presidente quo exercer a
presidencia no ultimo anno, nã.o distingue I)
Vice-Pre idente que succede o o Vice-Pre Ídente que substitue; refere-se a aml>o, e
portanto estão ambos neUe comprehcndidos.
Respondo que não ha tal; não ha neres.idade :ie distinguir, porqtle o Vice·Pl'e~itlente,
que succede, não é ffiflis Vice-Presidente, é o
Presidpnte mesmo, e portanto o art. 43 § I'
referindo-se ao Vice-Pl'esidcntf' não compre·
hende ao que já suc!ledeu, e sim súmente ao
que substiLue.
Vejamos porque.
A constituição norte-americana declara
presidente e vice-presidente elegi veis indelir
damente .
As constituiçõe~ argentina e suissa. pett
contrario, os fazem inelegiveis pwa () periodo
immediato .
Nossa Constituição não copiou servilmente
nenhuma destas constituições; /{uardou o
meio termo; fez inelel?ivel o Presidente e elegivel o Vice-Presidente sob cono.ição de não
exercer a presidencia no ultimo anno do periodo.
E' que, quanto ao Presidente, entendeu o
logi.Jador que ft investidura. e1fectiva de tão
altas l'uncções lhe daria t1l.1 poder e autoridade,
qUH não havia talvez como impedir-lhe o. reeleição, sinão fúra determinado por lei.
O Vice-Presidente, porem, só tenclo o exeroicio eventualmente por a.cto ou facto do
pre 'idente; não e~taria no mesmo caso, não
teria a mesma força, ex')epto no ultimo anno
em que a funcção, pela época em que é exercida, podia actuar sobt'e a eleição .
O cr iteria do legisln...1ol' foi este: ain,estidura
e1fectiva ct,rresponde a inf'legibiliclade, ao exercicio 6yentual temporario a elegibilidade,salvo no ultimo anno .
01'0., pela succt'$são, o .Vice-PL'esidento tem
a investidura. e1fectiva do cargo; é, portanto,
o Presidente e, como este, é inelel€ivel.
(A.poiados . )
O SR . Q . Boc.nuvA-Succedendo ou substi.tuindo o Vice-Pre ideute que estiver exercendo o poder no ultimo anno, é incompatíveL
'
O SR " COELHO E C.U1POS- Segundo o meu
modo de ver, o Vice-Presiclente que ucceder
é incompati vaI, não jil. como Vice-Presidente,
mas como Pre'idente, qualidade qlle olle as~llmiu pela successiLo; sendo, port:1nto, a O1ua
incompatibilida.de fundada no art. 43, principio, e não no § l 0, o qual, consequentec
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mente. compl'ehende sômente o Vice-Presidente, que substitue .
Sem alongar-me em outras considerações
até que ou ça as ,tllegações em contrariu, fatei
ainua uma olJ,erva<;ão.
Considere-~e que a !:iucca são se abra logo
no começo do per iodo, não ha por isso nova
eltliçã.o; dá-se a SlIcrR, são do Vice-Presiuente.
que, por tal, entra na e1fectividade das tuncções.
Pergunto : neste caso, em que di1fere o
Vice- Presidente succes,>or do Presidente
eleito? Em nada: llem no titulo, nem nas
fnncções .
O successor toma o lagar, as fllncçÕe.:l, o titulo dnquelle a quem succedeu. Isto no d.ireito civil corno no direitopllblico. I<:xemplo :
o 11el'o.eiro que succede ao rleCfJ} lls entra logo
no. posse civil e natul'al dos bens,- toma o
logtr deUe, é propl'ietario . No regimen IDOnal'chico , o príncipe herdeiro da COl'Ô3., seja.
regente ou não, aberta a succe~são . assume
as funcçõe, ma gesta.ticas , não como simples
principe, ou regente. mas como imperante,
rei ou imperador. A razií.o é que elle, suecedendo, investe as funcções e o titulo rIe sen
a n tecessol'.
Por igual, o Vice-Pre idente que sllccede,no
caso de falta do Presidente. pa~sa a exercer as
fnncções tão completas e etfec1iivas como O
Presidente mesmo; é conseguintemeute o
Presio.ente da Republica. com as mesmas vant.:1.gens e os mesmos nnus, e, como tal, inelegi veI para o período seguinte.
Parece-me, a. im, perfeitamente constitu cional a primeira parte do art . 5" da proposiç[o . (.ApIJindIJS . )
el-o-lla, Í;'1.mbem, a segu nda. pa.rte do
artigo . á vista do art. 43, § 10 da C(ln~titui
Çf.10 ( Não creio, Sr. presidente; tenho as
mais seria ..' duvidas; porque não comprehendo como o ultimo anno do per iodo presidencial em que é verlado o exercicio da
pre"idencia ao Vice·Presidente que se propuzel'
á, eleição presidencial, SE'ja o anno anterior à
eleição em I de março, quando o periodo termina em novembro seguinte.
O al't. !)' se l'cmetto aos ltl'ts . 43 § lo e
47 § I" da Con"titllição.
O art . 43 § 10 dispõe: «O Vice-Presidente
que exercer a presidencia no u ltimo anno do
período presidencial não poderá. ser eleito,
etc.»
O art . 47 § l- diz:
« A eleição terâ. lagar no dia I de março
do ultimo anuO do per iodo presidencial... »
Como se vê, ambos falLuu do ultimo an no
do ppriodtl presidencial. O que é, pois, o ultim!) anno rio períOdo pmsidencial f
Si o periodo presidencial é de qnatro annos, e começa a 15 de novembro, o ultimo
anno do periodo é evidentemente o quarto
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anno que come\:a a 15 de novembro e termina. ,1 14 de nove'mbro ultimo.
Pelo a1't. -17, § I", o dia. I de março fixado
para a eltliçiio e, . em conte~tação. entend i lO o
de março do ultimo anno assim contado. Por
que, pois. a me:;ma plll'a e empl'egadn no
art. 43 , !'i I", não lJa de ter a mesmn ~i~n i fi
ca~ão? Por que se ha de dizer, ('omo d('clara o
projecto, (1 ue, na 11y potllose de .. te artigo, o
ultimo anno do p('riodo presidencial Ó o an\1O
ant<wiol' á el(· içã.o, i,:to C, ao l° tte março do
ultimo:> nno '?
,\lle~nm os que ns,im pen.:am: I", que o
arl. 4:3. ~ I ,na pahtvl'~'''- 11'1' e,';ercl'l' (l )lre~ifl("ICit! no ,,[til/lO f/1ll 1O do 1'C', ior(0 p,'C'sitleilc: ul mio J,ot!Ci'Ú ser eleito, - faz :-,uppOl' (LSe

~xorcicio "\1 leril)1'; 2', q\le :0 pelo exercic io
ilDteriur podera o V ; ce-Pl't~s l denl.e influir na
eleição.
No meu (;onceito, tae.~ raziie,.' são mai.' cspecio~a :l r appaI'ente~ do que l·eaes.
Poderei OPP0l':
1", que a pllra~e - ultimo anuo do periodo
'()re~idencjal -signifieou sempre o 4" anno do
periodo;
2" quo o art. ·13 § lU, bem comprehendidll,
não >;uppõe sómrllLp o txel'cic.o anterior, mas
tam1.ell\ o posterior da efeiçáo, porque pelo
facto "eUa. fica o vice-presidente lmpeditlo uo
exerdcio no ultimo armo ;
3", que 1'01' e:<~e impedimellto no ultimo
anno é (l1,e f i permittida a. elegebilidade do
Vice-l ']'e8i.]en te.
.Já. notei a. "ignificação, na linguagem vel'nacuI da palavras-ultimo anno do periodo
pre idellcial: é 04' anno, de novembro a.
novemhro do ultimo anno.
O projecto dr COllstitni~, ão, art. lO incompatiLilisava o Vice-Pre~idellte qneexerce"'e a.
presirlencia pelo<:; tre llltimos annos d,) periodo presidencial, isto é, pela segunda metade tio periodo entiIo de seis anllos, qller dizer do prilldpio uo 4" ao fim do G" anno.
O mesmo pl'ojecto, em outros arligos marcava. o dia I de março do "u ltimo anno do
perio:lo presidcllcial para, a rlf'ição primaJ'ia;
e para a eleição CID ~" grito-o dia I ele maio
Llo mesmo ultimo a.nno 110 periodo presidendai. .
Reduzido o periodo de sei a quatro annos,
limitoll-,e o prazo da incompatibilitlatle do
Vice-Pl'esidénLe, de ires a um anno.
A limitação foi só referente ao prazo, e nada
mais.
Dahi o art. 43 § I" da Constituição.
Hoduzida tambem a um só g-ráo l1 eleição
pre3idencial quanto ti. data della e o mouo
de contal -Q cmtinuouopens<,\mento o mesmo.
Dalli o art. ·17 ~ 1n •
Portanto, pelo projecto da Constitui<;ão e
pela Constituiçãu mesma a pl1rase questio-

nada. tem a me.'ma. signitir<1çI0, que sua dos
em; termos .
"eiu lt lei elritol'al de 26 de jamiro de 189-2
e no l\rt. 37 repete, qUi nto á dat.a dlL eleição,
as mesmas palavras tlo art. 47 § I" da Con~titui~'ão: 1de mar.;o do ultimo Ilnno do periorio l'resiJencial .
A mesma lei, al't 33 pnragmpho unico,
pr~lcl1rando defin ir o que. e t1c\'e entender
por ultimo anno rio pel'iodo prc:,idencial, sómen te o fez qwwto ás vagas ca uat:s, eveutuae~, e não no caso tia
eleições normaes,
ordinal'Ías.
A raz<i.o é quI' . (' tI·atando da!! eleições 01'dinal'las a Con,titui<;iio é clara, e não se iuterpl'eta o que é daro.
[,t clflris ,W,l cst :a te l'}Jl'ctntio.
Pr ~ lende -se que do art. 33 n. 3 da lei eleitoral ,na,; palavras finaes- e o '1l./,~ /! stivu
e:J:uccwlo I'UI' occClsiao ria elciçt1J=resulta. ser

o ultimo anno do periodo o anuo anterior á.
eleição, porque e cusadlls seriam ellas si,
referindo- e ao Vice-Pre idente.I'o,;~e o ultimo
anno de novembro n, novembro.
Entendo que não; as citadas palavraes
finaes se relerem aos substilntos. e não ao
Yicr- Pt'esidcnte, porque qnanto a e~te seriam
ctlas e...cusadas, porq ue, conta nrlo-:>e o ui timo
anuo, como pretende a opinião contraria,
estaria () dia 1 de mart;O compreheudido no
anno-em que o exercicio determinaria a
incompatibilidade. Nuo se compl'ellende que,
quando a Constituic;ão quize, se l'elerir-~e ao
ultimo anno do periodo eleitoral, não inclui_se
nene Q dia da. eleição.
Portanto, a lei elcitoml vciu confirmar o
sentido natural da pllrase em questão, dado
pelo projecto da. COll~Litlli\:il.o ~ pela propria
Constituição.
I~to p03to, pergunto: pOl'que, sen rl0 assim
invariavelmente entendido o ultimo anno do
pedodo presidencial, como deixu dito, não lia
de ter a mesma significação no caso do art. 43
§ I" da Constituiçilo? , -ão wjo porque.
Se rUz, que é porque só pelo exercicio anterior ~e póde in!luil' na. ~Ieição; quondo 6
certo que p<'Io exerci cio posterior, que ~uppõe
a conservação do car~o, iam bem se póde influir.
O SR. 11A 'OEL VICTOJUM - E' uma. incompatibilidade posthuma.
O R. COELHO E CAMPOS - Jà esperava este
aparte; ma' o nobt'e senador vera. que não
tem razão .
UM H.. SENADOR - E' o que resta provar.
O SR. CoELHO E CA~IPOS - E' o que vou
fazer.
Argumentador de boa. tê, eu não ~:ontesto
CerLa ambiguidade no art . 43 § In. quandO
diz que o Vice-Presidente que exercer a pl'e-
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sidencia no ultimo anHO do pf'rinrlo pre.iclen·
ciai, não poder;'t ser elcito. De um,. parte faz
!'\uppor quo na occas.ão do ReT rl!'ito é qUE'
(leve não IH' exercido a pl'e.;idencia no ultmo
anno, De outra plrte é m'lIIitl:·"to que o ui·
tilllo anno do periodo pl'e~idencia,l Ó o ,I' an110
de novemhl'O a novombro,
Le,r' si"i consourt, Como ellt(11der-~o o artigo? Não p Irecc t1ifficil.
SI não potlel't\ l:Ier eleito o vicr·pl'e:,;'dellte
q lIe exerceu :1 pl'esidf'l1Cia no uI ti mo "l1no do
}Jerio lo pre"idendal é claro q l1e leodert ~(r
elrito não oxerrondo a, pl'r~itll'IlCia no dito
prl'iotlo.
E como r ;;~ e pl'azo r clc lloycmhro [I novelllbro. quer dizer o Iortigo que pi'l de o vlce-peesid('nte ~er eleit(l com tanlo qllo niio exerç<1 fi
Jlre~idel1cü\ no d Ito pl'azo, qller d izrr que pdo
facto ele concorrer e spr vot;\Clo fiea o vicl'lwe,;idenLe im\J{'di(\o do exerci cio 110 ultimo
anno e comI! tal incompntivel, impossibilitado
para nsso exrrcicio elUl'ilnlO o ul.lmo anl10 do
prriodo prr-irlencial.
No meu conC('it", Q e,.rc o pensamellto (lo
artigo; cnmpre somente lhzel-o d,\ro, e declaral·o por lei. ( V(/)'ios flJlf/r"les.)
E' a intelligellcia, que mC'lhor concilia, os
termos do artigo, sem eS'e 1(111)' til! fi,rl"{J, (' 8 ,\
viol('ncia. á su I Ipttm, C01110 s(' prrtenrle, cou.iderando ,e o ultimo (UlIlll do periodo !JI'Cú,
dencialo 3' e não o 4" anno. (.\p":CLrlos )
O equivoco Ih opinião contral'Í:1. está em
SUppOl' que só pelo exercicio il ntCl'iU l' púde
o vICe-presidento influir mt eleic;ão, Ahi, a
meu vel', todo o Cl'rO, O legislador eu tendeu
com fundamento 'Iue o exel'cicio !lo,tel'iOl'
pórle tambPID influi l' dpsde que, na lIypothese,
elle suppõe a con,cl'vação UL! ca.rgo que d;'\ o
pl'etitigiu e tOL'ça, de que re.'ulta a influencia ,
Si o fUI1l:cional'io deixa apenas (J exercicio
por certo tempo, lllas nilo d 'ixê\ por i~i:io o
cargo, não se destitue, pr("'aleco razüo da
incompatibilidade, q lIe é a cou8erva~'ão e posso
do ca.rgo,
E' o espiri to do n08sa legitllac;ão em mateI'ia da incompaLibilidatle, .\ lei eleitoral,
art, 30, con iderol1 Illcompativeis <.:e ,t u:; ruut:cionarioi> para. deputados ou seua,lorC',:, sendo
preciso que elles so destituam das 1'0 pec1.i va.s
i'uncções seis mezes antes da eleiçãu, para que
possam ser eleitos. Porque não se IimiLou a
exigir a suspensã.o ~penas do exerci cio por
algum tempo antes da. elei~'ão, para não dal'se a incompatiblhdade?
A razã.o foi que a su,;pensão do exercicio
nfio privava. do cargo, e con~eJ'vando-o na
eleição e exercenLlo-o depois della, mantit-lha.
o funcciollal'Ío o. fort;a e prestigio da. fllncção,
a poderia infundiu elo receios e alimentando
esperanças intluir sobre o eleitorado.
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Foi o que a lei I'leitoraI prevenin, impollelo
a (Ies'itui í,'ão s'is m ·ze8 Ullt('~ pll'a nflO dar-

se a incumpatib,lidade.
O ~l:, )lA~UEL YICTOR!,'O - )1a.. nunca se
ret'ere ,\ l5ci,; mezes {lellOi:.
O !-oR. ('OEI tiO E C,\~lPOS - Pela destituição
cr, &\ o ('xPI'cicio ant(·· e depob, p'll'lJue c(;~sa.
toc1o l'xcci<.:iu. (AJlrtl'les ,)
E' cel'W que, qlw-nto ao Yic'c-PI'('~itl('ntc th
Republica. não diz a Con~tituh:à'J dn1'a.lI}('ntc
que e le se dp,;titua; ma') ta nto yale dizpr
Cjue elle não exel'c;u mnif; n C;tl'"O no ullimo
UllllO do p'\!'iotlo. o Cjue qnO l' l'vitlentell1l'utc
ti izer '1 ue pll,' lIão exel't;,t mais tl (',U'MO ante::!
c dc~J Jois da ('Iei,fio CJ lIe elle de lilctO não é
mais vice·pl'csidlul.e llO ultilllo :-tIlIlO.
,\, l'a7ão é: !lUl' , i Ll.'poi ~ d;1l!l"i(:ii " elle putlesse (;Xel'Cel' a ll.'c'sir!enl'i:l man teria uurante a rlt-it;úo (1 l,r'e"t ;1io. a 1"'1\':1. que llle <.a o
cal'go. e [lLc!t-l'ia por isso influir I1clla.
(.ll,ll .. l~s. )

O ~R Q . BOC .\Yl·V A - Precisamos de
um,) litel'al iu1.er]ll'etra<;ão desta palavraexercicio,
O SR. COEIIO E (',UIPus-Eis, a meu ver,
l'0rql1o a ('on~titlliçãll, art 43 § I", illlpediu
u eXCl'cicio ant('s e ll, 'pois da <:I i",lo p~tm quo
p'h". () \"ice-l'l'c:-i,dclltc (·tllICllrl'Cl' a eUa. o
Bel' eleiLo.
Assim entrndida a Com.l.iLuiç;io. s e de~fa zem
e cahem como c:~"te ll ,s til! (',lJ'tús todas as
ohjecl·õe,;. Fica de nellhum e(feito li argumen1. I de que ~Ó pelo ex::rl'Ício da ]ll'esldellL:Ía
ante,.; da l'ltil,ii\) IH')(le () Vile-Pre,i lenio
influir IlcIla. pel'd' ~U ~ razão cle ,e1'
a su ppo~t<t incong 'Ut!llCW, th\ Iri c~ns
ti1.uciollal. quando exige que o Vicll-Presidente se vonha fora do exercie;:) seis mczes
anll'l) i um ~eu parente até egumlo gr,io c
candidato, 0.0 pa,.;so que po.:';1 a pl'O[ll'ÍOI eleiC;ãll hasta q ne l'lll' não expl'\",\ a pl'esidrllcia
de I;) Ile nuvc-mbl'o il I de nl<lI'çO; incongl'uen
Ci,L tilllaz (' que dc sn.ppar pc~c' si ;" attenl!e Ú.
que no <.:a<o de Rua ele:c:ilo c li,' uão cxercol'<Í
a pre,;idencia até o fim tio periodo,
Pel<t mesma I' 'ziio calte pela \.a,,<, U ohjec'C;ão tle que SI o ultimo UIllW fur ,Ie Ilo\·embro
11 110\'('111111'0 o \'i<:e- fl l'esidell {' dtllX:-lIldo a pre~irlelleia de l1ovemb :o ,1(" it ('Iei~~() e entrando no exeJ'cicio drpois delln. , HlccecJ!::r.i !;!:Il'
('!lo elelto não ob~taJlte c. Cl'Cl'l' a }JresiLlellCilL
no uI timo anno <.lo período; o q \lO nií.o procede, pOI'f( ue depois da elLÍ.;ão rIlo nào púde
Lambem !'xel'ccr a, pl'esidencÍil,
A opiniã.o contraria fllnda- , e no falso :,uppo-to de que ao Vice-Presi<.lent.e :-.ú é vedado o
exercicio <lnte~ tta elllição IlUr'it 11<10 Fel' iuconpativel; qualll',o , pelo contl'3.rio, ,t COII tituit;ão nfw quer que eHe exel~'a a [lre~idenl'ia no
ultimo anuo, o portamv ,~lllel) o <.lepuis da
eleição.
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Esta intelligencia incontestavelmente é a
mais consoanle Ú, intenção do legi lador, que
foi evitar a in(]uencia do cargo, influencia
que não pôde ter aqnelle que não mais oexor'cerá: e que mantem e conserva pela posse
do cargo o funcciouario que deixar o exercicio antes da eleição, podendo nelle entrar
depois della.
O q ne resta. portanto, Sr. presidente, para
obviar a apparente ambignidade da redacção
do art. 43 § 10, é declarar que por este artigo
o Vice-Presidente que concor1'OI' á eleição e
for votado, fica inperlldo da presidencia (111rante todo o ultimo anno do período presidencial.
A duvida está. menos n't obscuridade do artigo do quc no iàlso espírito, que lbe attl' ibuem os interpretes. Partem estes do falso
principio de que s6 o exercicio anterior e
quP determina a incompatibilidude contra a
lettra expre~sa da lei. e de consequencia em
con equencia chegum á conclusão absurda de
que u ultimo anno de um periodo de quatro
annos é o terceiro e não o quarto anno.
O Senado reflicta e pe::;e bem o caso.
Salvo a boa fé do;;; autores do projecto,o que
. nos propõe a Camara nada menos é que a
violação da Constituição. Fere-se a lettra da
lei pal'a empl'etar-:,;e-Ibe um pensamento que
elIa não teve, e com o fim de garantias menos ellica,zes, que as que visou o legislador.
S i tal passar, SI' presid, nte, será um erro
deploravel, um g'olpe mortal em nosso regimen institucional, será. um suicidío-involnntario sem duvida, mas cujo resultado
inevitavel será. esta. terrivel decepção:
vito/tI causas perdere vitre ! (Apoiados
apoiados.)

PI·Opte;·

e

1/,(;;0

o Sr. Alllaro Cu:va]cantJ re
lembra ao Senado que, na questão sujeita,
tem .ja exposto com a maxima publicidade o
seu parecer.
Tem pl'ocedentes que o vinculam ao assumpto, discutindo o qual, demonstrará, mais
uma vez, a cohercncia de suas doutrinus. especialmente em materü1 constitucional. Em
seu conceito, imposssivel é interpretar Ch5posições fundamentaes e que ~e referem á. investidura dos poderes soberano. da nação,
sin[o por lei eo;pecial. conforme prescreve a
Constituiç[<!) da Republica. Si fOra licita uma
tal faculdade, não hesitaria até em conceder
ao Presidente da Republica. ao seu successol'
e sub, tituto, dírf'ito á reeleição; perante a lei
constitucional vigente, porém, ater-se-ha aos
preceitos que regulam a materia, nem podendo conceber que se presuma um Congresso
oruillario de posse da capacidade de leg-islar,
instituindo incompati bilidades, verdadeit'as
restricções de direito, imprevistas no codigo
fundamental da Republica.

O art. 5° da proposição é, em sua opi
nião. um enxerto, contm o qual votará na
parte em que expressamente procura usurpar poderes superiores aos que a lei conferiu
a seus autores.

o

Sr. l\'.Ianoel Vict-orino con_
que, a despeito da autoridade dos iL
lustres jurisconsultos, que estunaram a pro
posição da Camara dos Deputados, e. não
obstante o entlmsiasmo e a força cIos argumento apresentados, não sente-se ainda convencido ne que haja no projecto o proposito
de creal' direito novo, ou preceito contrario á
Constituição.
Em presença de uma lei interpretativa,
que não representa sinão a reproducção de
tentativas mais extranlLas, mas bem succedidas, do mesmo generll, como, para exemplo,
lembrará ao Senado a indicação que exvlicou
um dos textos c()nstitucionae~, nií.o yê motivos para repellir peremptoriamente uma.
medida, que, sem duvirla, busca afastar dilliculnades sél'ias e de inadiavel solução.
E' tão gra.ve a questão que sobre a sua
intelligencia, divergem conceitos abalisados,
emanados de hom,ens competentes com asento na Camal'a e no Senado. ESt:1 só cÍl'cum. tancia justifica a intervenção dos que se
plocuram instruir sobre o assumpto, manifestando as duvidas que elle inspira.
De feito, não e lhe afflgul'<t razoavel a interpretação do honrado senanor por Sergipe,
quando procura definir o prazo, a que se
refere a cOl1stituiÇ<lo e o ap -rto entre os mezes ne novembro do terceiro e quarto anno
do periodo presidencial, ao passo qut:l devera
antes e mais logicamente retrotrDhil-o de
março a março dos mesmos annos, attendendo á razão juridica que naturalmente o
haverá díctado. Mal se comprehende a tbeoria
que empresta menor somma de poder e infiuencia eleitoral a um candidato do que ao
eleito.
E é, enLretanto, nisto que se re8ume o pensamento analysado. Acredite-se que subsiste
maior perigo para a liberdane eleitoral na
occupação pelo eleito da cadeim presidencial
oU vice-presidencial durante oito mezes e meio
do que na etlicacia. dos ma.nejos que o cc.'l,ndidat.o possa p ,r em pratica durante menor
periodo para succeder em seu d,!sillerotu.m.
Não se observa. entret nto, que a lei, os
precedentes e costumes não tiveram jáma,is
outro intuito na~ sueces ivas ret' Irma~ eleitOl'aes, sinão o de exhaul'ir meios de acção
corruptora daquelles que a poderiam exrrcer,
achando· se de posse de autoridade publica..
Kão encontra ab,olutamente explicação um
tal paradoxo. Pois concebe-se, pergunta o
orador, que antes da eleição é menos perigoso
o exerciciodo poder,.e que, por tal, se alongue
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muito mais o prazo de elegibilidade no exercicio posterior ~ A restl'icção nesta materia,
tal como a pt'econisam os representantes
de Sergipe e Rio Grande do Norte-, fere o
intuito e o pensamento da Constituição e de
modo pouco consentaneo com a doutrina til'mada, tal qual 8e deprehende dos proprios
Annaes da Constituinte .
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a discu~são.
Entra em 2" eliscussiio o art. 2°.
E' lida, apoiada e posta conjunctamente em
discussão, a qual encerra-se sem debate a seguinte
Emenda

Ao art . 2" Depois das palavras-Tres copias da acta, accl'escen te-se-respectiva., incl usive a acta ela formação da mesa·. -J. L. Coelho e Calltpos.
Entram ~ucces"ivamente em discussão, a
qual cncerra-s) sem del.Jate, os arts. 3" e 4".
Entra em discussão o art. 5°.
E' lida, apoiael<.t e posta cenjunctamente em
discmsão, a qual encerra-s J sem debate, a seguinte
Emenda

Substitua.-se O art . 5" pelo seguinte:
ão podera ser eleito presidente n m vicepresidente da Republica para o period" immediato o presid~nte que exercer o cargo no
ultimo anno do per iodo em que se der a
eleição.
Paragrapho unico. Esta incompatibilidade
se estende ao successor ou sub-tituto do presidente da Rcpublica que exercer <1, sub~ti
tuição plena, ou a successão no anno de que
trata este artigo.
Sala das sessões. 2de agosto de IS93.-Americo Lobo_
Segue-se em disrussão, a qual encerra-se
sem debate, o art. 6" e ultimo da proposiç'ão .
Fica a votação adiada por falta de numero
legal.

O Sr. Presidcnt-e diz que, estando
reduzido a menos de 1/3 o numero d'l Srs.
senadores presentes, vae levan tar a s6lisão,
dando, porém, antes conhecimento ao Senado
de materia urgente que acaba de cheaar a
mesa.
O SR. 3' SEOREl'AHIO lê um omeio do Ministerio da Ju. tiça e Negocioi Interiores, datado de I do corrente mez, remettendo a seguinte mensagem:
Srs . presidente e membros do Senado-Satisfazendo o pedido do Sena.do, constante da
SENADO
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vossa mensagem ele 22 do mez findo relativa.
á prisão de um dos membos dessa camara,
tenho a honra de communicar·vos o segu inte:
senador Eduardo '\Vandenkolk, almirante
reformado, foi preso em fiagrante crime militar. inHliançavel, juntamente com outros
delinquentes, a bordo do paquete nacional
Jupiler, na barra do nOl'te do estado de Santa
Catharina pelo cruzador Repl!blica, que havia partI 'o desta capital COI1\ ordem expressa
ele perseguir, e capturar o dito paquete. E'
notorio que o mencionado almirante assumiu
o commando do Jupitel·, ao sahir e~te no dia
4 de julho ultimo do porto de Bueno -Aires
com destino ao do Rio de Janeiro. e dirigiu-se
a port08 predispostos e ajusLados do estado
do Uruguay, incluindo o porto de Montevideo, nos quaes recebeu grande quantidade
de al'mamento, muniçoes e gente armada.
Isto feito, armou em guerra o paquete e
seguiu para a barra do Rio Grande, na filual
entrou pela lllanhií de 8 do mesmo mez .
Dentro da barra, içou a insignia de almirante, e neste caracter aliciou e seduziu praças da força federal para, juntamente com a
gente que trazia, bombardear a cidade e bater-!le contra o governo constitucional da Republica; apoderou-se de torla a praticagem
da mesma ba.rra e apprehendeu os rebocadores do serviço della; tomou a força armada
os paquetes ltalia eAymoni; assenhoreou-s8
por meio de IlIneaças da canlloeira Camocim,
cuja tripolaç3.o em parte alici8.ra e em parte
apri~ionou, impedindo assim que se execUtas~em as ordens do governo e travou lucta
com aI< forças legaes de terra, sustentando
durante boras fogo, de que resllltaram. além
de estI-agos materiaes, ferimento!! e mortCl!.
RepeUido e fugido do ltio Grande para
Santa Catharina. s ,mpre a bordo do mesmo
navio converti.do em vallo de guerra, e com
o dilStincti vo dl' almirante, a,inda. perseguido
pelo damor na.cional, e na '[>srmanencia do
crime continuo inu,fiançavel do commando que
se I!.l'rogou de força de marinha, foi alcançado e
aprisionado pelo <:ruzadllr Rl'p~lbtica, quando,
aproximadO de terra, aguardava informações
que mandara cEllher para o pl'oseguimento do
seu plano.
COllliderando que, segundo a legislação e
jurisprudencia patria. os offl.ciaes refirmados, assim como go~am das honras e previlcgios concedidos pelas leis militares, oontinuam su.ieitO!! á observancia dos seus preceitos e a F;er considerados como cidadãos - ao
serviço militar -. por isso que e~sas leis impoem serviço e obrigações aLls reformados;
Que a. Constituição da Republica,no art. 77,
não (Hstililgue para os seus e:ffeitos os militares em serviço acti vo dos reCormados nem os
crimes militares políticos dos não políticos;

170

ANNAES DO SENADO

Que o Codigo Penal da Armada. declarando
Em se"'uida o Sr. presidente designa para.
suspeito ás sua disposições - todo iwlividuo a ordemodo dia da ses,;ão seguinte:
Discussão unica da redacção do projecto do
do serviço da marinha de guerra -, não exclue o milite.r reformado nem qualquer ou- Senado, n. 31. de 1803, autorisando o governo
tI'O que não estiver em serviço activo, por- a concedm' um anno de licença lt ~anoel Marquanto sempre que é seu pensamento só com- ques Prruigão, vedor da CaSi1 da Correcção da
pr.bender o que estiver em actividade, ex- Capital Federal, para tratar de sua saude,
pressamente o declara. corno ~c vê dos arts. nde lhe convier;
176, 180 c outros; que entre as infracçôe" do
Votação em :3' discussão da proposição da
mesmo co digo, SIU que está indiciado o al- Camara do Drpmados, n. 21, de 1893. revermirante vVandenkolk, ;;e inclue}1 do art. 80, te li do a D. Herundina )'1aria Ferreira Cavalque constitue crime militar:, ainda que o de- ('anti fHl~ll. do major do exercito Pedro Aflinquente não seja militar; a qlUtl. se estava fonso'Ferreira, o méio soldo e pensão que perconsumada em relação ás praças de marinha cebia sua mãe'
aliciadas, no Rio Grande, nno se pode amrVotação em '2~ discus,ão (1:;>, proposição da
mar que não continuasse em relação ás que Camara dos Deput~,dos, n. 35, de 1893, reguaprisionou e recdheu ao navio, cujo com- lando a apuração da el ição do Presidente a
mando assumiu;
Vice-Presidente da Republica;
2' dita do projecto.do Sen~do, n. 18, de 1893,
Que. embora, pela relação ç.o meio a fim a
estas diversas infmcções, sómente seja al>- elevando á cathegona de al1andega a mesa de
plicwel á mais grave das penas em que h!lja Irenda geraes de CaravelIas, no estado da
incorrido o delinqut'nte, é certo que excede os Bahia;
.
limites da fiança a penalidade maxima commi2' dita do pro.locto do Sena<1o,. n. 32, de
nada no;; artigos do Codigo Penn.l da Arrnad't, 1893, concedendo um anno de hcença, com
em que estão qualificados os actos do dito al- ordenad?, ~o hacharel Augu~to Netto de Menmirante (arts. 80, 87, 90 e l(8) abstraindo donça, .JUIZ substituto secclOnal, em Santa
mesmo os outros crimes connoxos com os mi- Catharina;
litares .
2 dita da proposição da Camara dos Depu,
tados, n. 41, de 1893, autorisando o Poder
Entende que me cumpria mandar a pl'i~ão, Executivo a contar, como de embarque, o
attentas as circumstancias já expostas em que tempo em que o capitão tle fragata Peclro Nofoi effectuada ; parecendo-me que é encontrado la.sco Pereira da Cunha commandou a galeota
no serviço do mesmo paquete armado em
. . . di'
t
·1 ' d Quin~e de Novem/J'ro ;
guerra, com a mSlgma e a mlran e, c leIO e
2.' dita da J)l'Oposicão da mesma camara,
petrechos bellicos e de gente armada, em pro- n. 125. de 1892, autorisando o governo a conseguimento do plano dolictuoso, aliás publico tar, para a jubilação de D. Mar!a ~homasia
e notorio antes do ataque do Rio Grande pelo de Oliveira e Silva, prof\>.s ora .]ubtlada da
manifesto publicado na propria imprensa 2" esc la publica da fregueziu do Engenho Vedesta capital (Jornal do Comlllcn:io de 10 de lho. o tempo em que serviu como adjunta da
julhO) o almirallte "\Vandcnkolk foi regular- escola da freO'uezia no Sacramento, sendo os
mente preso em flagrante dellcto militar in- vencimentos °d ltCCOl'r!O com a tabella quo viafiançave!. como podem e devem SCl' torJos os
. lJ
militares que se levantam conLra as leis e au- gorara ao tempo de sua JU ilaçao;
2" dita da proposição dt~ mesma camara,
toridades constitui das e são encontrados com
n. 40. de 1893, autorisando o Poder Execuas armas na mão.
tiyo a melhorar a re!ol'ma do capitão de fraDe todas a occurrencias respectivas, na gatc'1 g "aduado Faustino Martins Bastos, danmaxima parte já vulgarl~ada" pela imprensa, do-se-lhe a eITecti.vidarle deste posto;
está. o govero reunindo os documentos nec s1" di ta do [lI' jecto do Senado, n_ 34, de 1893,
sarios, colhendo-os nos logares em que elles declarando que os pl'oprios nacionaesque, por
se deram; e, opportuna.mente, remetterá ao leis do antigo ragimen, Coram entregues {~
Senado para os fins previstos no art. 30 da Santa Casa da Mi;;ericol'dia d Recife, com o
Constituição Federal.
encal''''O do recolhimento e educação de 01'Capital Federal, 1 de agosto de 1893.- Flo- phãos °e dcsemparados, bem como a coloni.a
Izabel, no estado de Pel'llambuco, continuarão
riano Peixoto.
a ter o destino a que estão servindo.
o Sr. Pl'esi.:lent.e-Em vista da na.- Levanta-se a sessão ás 3 e 1/4 horas da
tureza da materia de que trata a mensagem, tarde_
elia não irá a quem fez a requisiçãQ, na fórma
do cstylo, ma ás commi sões de legislação e
justiça e de con~tituição, poderes e diplomacia, para enterporem o aeu parecer.
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Presiclencia

do Sr. P"udr;nte
(vice·presid ente)

SU,DfAHIO - ChullIada - Leitura
l)II'!~'I'I': -

d,~

de

Moraes

act:t -

EXPE-

C níinutl('ào da discussão da inrllc,'lçãn do
lll'Sfl~ dos Si'., Ylr~jJi"

SI'. Virgilio DI.1.lUasin - Dis
Dama.sio, Aristidl:'$ Lobo
..\diamento da discussão -

e Gellel'oso .\[.'lrquos"no DIA - V utaçãn

Oru)!nl

da redacção do projecto n. 31 e d:l. P"opoSição da
Camara <los DeputarIas n. ~I, de tRg3 - Votação da
proposiçiio n. ~G - Yotllção nominal - 2' discussão
do projecto n. 13 - DIscurso. dos
Antonio
Bneon. e YiJ':rilio Damflsío - Emenu3S - EnCOl'ra-

"'"5.

di~cuss:1(J

e v' t:.u;:-ão - Encen'áll:éuti) ua
di~cUfi~à" do projecto n. :12 - Cha.mada. - Encerramento rh rliscussão das proposic ües ns .·11, 125, ·iO
p. 3·i -- r\. ~h11len to da votaçfio.
IIIf'nto da

Ao meio dia comparecem 32 Srs. senadores,
a saber: Prudente de Moraes, Antonio Baena.
Thomaz Cruz, Joaqllim Sarmento, Manoel
Barata, Cruz, Elyseu Martins, Catunda. João
Cordeiro, Theodoreto Souto, José' Bernardes,
Oliveira Galvão, Amaro Cavalcanti, Almeida
Barreto, João Neiva, Firmino da Silveira,
Rosa Junior, Coelho e Campos, Virgílio Damasio. Manoel Victorino, M ntei!'o de Barro',
Aristides Lobo, Saldanha Marinho, C. Ottoni,
Americo Lobo, Rodrigues Alves, Joaquim de
Souza, Silva Canedo, U. do Amaral, Generoso
Marques, Raulino Horn e Esteve,; Junior.
Abre-se a sessã.o.
E' lida, posta em discussão, e não havendo
reclamações, dá·se por approvada a acta da
sessão anterior.
Comparecem depois de a,berta a sessão os
Srs. Cunha Junior, Gomensoro, Joaqui.m Pernambuco, Q. Bocayuva, Laper e Braz Caro
neiro.
Deixam de comparecer com causa participada Ol> Srs. João Pedro, Gil Goulart, Francisco Machado, Souza Coelho, Nina Ribeiro,
Coelho Rodrigues.João BadJalbo,Gaspar Drummosd, Domingos Vicente, E. Wandenkolk,
Joaquim Felicio, Paranho .. , Aquilino do Ama.·
ral, Luiz Delfino, Pinheiro Machado e Julio
Frota; e sem causa p3.l'ticipada os S1's. Mes·
si.as de Gusmão, Ruy Barbosa, Campos SalJes, Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes,
Santos Andrade e Ramiro Barcellos.
O SR. 3° SECH.ETARIO (sei'vindo de to) dá. con·
ta. do seguinte
EXPEDIENTE
Officios :
Do Ministerio da Industria, Viação 6 Obras
Publicas, data.do de 31 do mez proximo findo,

1893

171

remettendo cópia do telegramma de 12 daquelle mez, dirigido ao mesmo millisterio
pelo director da Estrada de Ferro Central de
Pernambuco part.icipando que no dia 12 do
referido mez de Julho pelá primeira vez um
trem da dita estrada. atrlLve sou a serra das
Russa~, passando satisfactoriament@ por nove
viaductos e 14 tuneis, que dmante o periodo
de nove anuos serviram de obstacu los à 1'e2,lisação de semelhante facto.-Inteil'ado .
Do me~mo ministerio, a datado de 2 do corrente mez, remettendo, em resposta ao officio
do Senado de 15 do mez findo, informações sobre os contractos de introducção de immigrantes e que se acham caducos. bem assim
os que continuam em vigor, celebrados no antigo e novo regimen.-A quem fez a requisiçao, devolvendo depois á secretaria.
Telegrammas expedidos de Santa Catharin~, em 2 do corrente mez, a sim concebidos:
Senado-Rio.
Sabe·se que o governo mandou ordem ao
commandal~te do diBtricto para sustentar o
governo legal; porem no quartel general
continuam os conciliabulos de Hercilio Luz,
alfel'es VUlas Boas, ajudante de ordens do
mal'echal Floriano, coronel Serra, major Firmino, capitão Conceição, com mandante do batalhão e Paula Ramos, cheies do movimento
sedicioso apontados pela população.-Estado.
-Inteirado.
Pre idente do Senado.-Rio.
O povo agglomerado llas ruas cla,ma vingança. Forças de polacos e al1emães atravessam a cidade em diversas direcções. Cre!ce
indignação, população nacional impossivel
conter.
E' grande a odiosidade contra elementos
estrangei·ros. No quartel general teem estado
em conferencia Rercilio Luz, Paula Ramos,
delegado de terras, coronel Serra., alferes
Villas Boas, major Firmino, coronel Poeta,
etc .
Estão sendo distribuídas munições pelos
polacos.
Esteve imminente um conflicto com uma
força de polacos.
Sabe·se que as ordens do governo são lSOphismadas. O quartel general é centro das
deliberações dos cbefes do movimento sedicioso!
O que se passa e um escandalo, uma farça
revoltante! - Jon1al do Commercio. - Inteirado.
Presidente do Senado.-Rio.
O commercio desta praça, em reunião de
hoje, acclamou uma commissão, composta das
firmas Villela & Filho, Carl Haepkc& Comp.,
Ernesto Vahl & Comp ,Andre Wendhausen
& Comp., A. J. Brinhosa & Comp., Moreira
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& Goeldner, Silva & Ramos, :Moellmali & Filho, Silva :\1elchiades & Comp .. pa.ra rE'preIlental-o perante os diversos podere;) da nação,
a.té O restabelecimento da l,rdem no estarlo,
perturbada pela sedição da noute de 30 do
mez passado.
Tendo recebido do Presidente da Republica. e do ministro do interior communicações de que o governo fedE'ral não conhecia
o governo revolucionario e manterá as autoridades legalmente constitui da , firando dis.solvida a guarda civica vinda. de Blumenau,
composta de polacos, telegr<Lphou ao Sr. IParechal Floriano Peixoto e ministro do interior nos termos seguintes :
« Pre idente da Republica - O commercio
desta. praça, pela. commissão abllixo firmada,
vos agradece as providencias que dizeis terem sido tomadas.Aguarda,entretanto, a sua
execução para abrir e recomeçar as suas transações.
«Ministro do interior - O commercio desta
praça, pela commissiio abaixo aasignada,
muito confia na exec\lção das mefilidas tomadas. Pondera-vos respeitosamente que a
guarda cívica vinda de Blumcnau acha-se
a.inda no palacio do governo e armada .;t-

Jornal do

Comm~rcio.-Inteirado.

Senado. - Rio.
E' caLumniosa a noticia ele ter sido batina
a força estadoal,que ha quatro dias e~tá acampada no Gaspar, perto de Blumenau. Nada
tem oecorrido em relação Íl. força, cujo commandante diariamente telegrapba ao vicepresidente. Tudo é invenção para salvar a
responsabilidade directa. do coronel Serra e
seus telegrammaB sobre taes factos attestam
e provam plenamente seu indiscutivel auxilio
aos sediciosos que o cerca.m constantemente.
-Jornal do Commercio.-Inteirado.
O SR. 4° SEOR.ETARIO (s~rvindo ele 2') declara que não ha pareceres.
.
Continúa a discussão da indicaçil0 do Sr.
Virgilio Damasio para que a mesa do Senado,
dirigindo-se pessoalmente ao Sr. Vice-Presidente da Republica, lhe communif] ue os telegrammas alarmantes que tem recebido de
Santa Cathal'ina, e lhe declare que o Senado
está prompto a collaborar leal e activamente
com S. Ex. '. afim de que seja map.tida,re!'!peitada, defendIda ou restaurada, em sua plenitude constitucional, a autonomi!l. dos estados.
O Sr. Virgilio Darn.3 sio pediu
hontem a pa.la.vra unicamente com o fim de
não ser encerrada a <liscussão da indicação
que enviou á mesa..
Não deseja entrar miudamente nas questões
concernentes ao estado de Santa Co,tharina, e
por isso pede licença para desistir da palavra.

Si, porém, algum de seus collegas manifestar-se contra a referida indicação, pedirá ent'io a palavra para refutar as objecções que
lhe forem feitas.

o Sl". Aristidel5 Lobo diz que,
por mais que penalise a situação em que se
acha o estado de Santa. C8.thnJ'ina, lhe parece
que o Senl.do não póde intervir .
O SR. VIRVILIO DAMAsIO-Como não póde
íntervÍr1
O SR. ELYSEU Mh.RTlNS-Apoiado; mesmo
porque o SE'nado não tem acção nenhuma..
E' perder tempo
O SR. ARISTIDES LOBO não compl'ehende
bem o alcance das medidas que o nobre sanador propr;e. Em primeiro logar,como intervir naquelle estado 7
O SR. VIRGILIO DAMAslO-D-á-me licença
para um aparto 1
Si V. Ex. ler a minha indicação, verá que
peço uma. medida geral para a autonomia de
todos os estl1uQs, porque o que succede em
Santa Catharina, dá-se tambem em Pernambuco, Rio Grande do Sul, etc.
O SR . ARBTIDES L OBO responde que o Senado faça então um projecto de lei regulando
a disposição constitucional nos casos de intervenção e determinando ou especiftcando a
natureza de!!sa intervenÇ<10 . E' cousa differente.
Mas o Senado dirigir-se ao chefe do Estado
por intermedio da mesa, para. entrar em um
accordo, isto é uma cousa singular! Si não ba
meio constitucional para intervir, o Senado
não póde segu,ir o processo que se a.conselha .
O SR. VIR.GILIO DAMMilO- Mas o Senado
repre:!enta a autonomia dos estados.
O Sf\.. ARISTIDES LOBO - Mas não basta.
isso.
O Senado, como representante dos e 'tados,
não póde tomar uma medida coercitiva, de
caracter positivo, simplesmente por méra
recreação.
Entende que Sa.Jólta Catharina já tem uma
intervenção pacifica, porém elfectiva; o que
constá. dos telegrammas é que o governo s6
reconhece alli os que estão legalmente eleitos. E parece que com mais alguma medida suasoria e coneiliadora ha de se conseguir a oruem para aqueUe e tado.
Si não conseguir-se isso, porque que todos
os dias nos ~hegam telegrammas contraditorios sem base certa e segura' para saber-se
das cousas politlcas de Santa Catharina., é provavel que o governo com seu modo de pensar
actual tome resoluções mais energ1cas e incisivas. Esta é a convicção em que o orador
está..
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Acha que é um máo veso do Corpo Legislativo estar fazendo perguntas e suggestões
todos os dias.
O SR. V!RGILlO DAMAsIo-Em cumprimento
da Constituiçã.o, são poderes indepe~dentes
que devem estar em harmonia. Não ha harmonia Eem o contacto.
O SR. ARISTIDES LOBO-Mas harmonia debaixo de outro ponto de vista; quando se
trata de medidas que interessam á paz, éjusto
que oCorpo Legi~lativo. dirigindo-se ao Podrr
Executivo, peça explicações e dados Pitra que
os legisladores possam funccionar; mas não
em um incidente politico, prlrque afinfl.l não
passa de um incidente est'l,r a toda a hora
intervindo sobre cousas que não são da sua
alçada. Si estivesse no ca o do nobre senador
retiraria a indicação.
O SR. ELISEU MARTINS - Acho mesmo que
deve retirar, porque é inutU.
O SR. ARISTIDES LOBO termina alflrmando
que o Senado nã.o tira com isso o menor resultado e acha que deve deixar-se o Poder
Executivo em plena liberdade para agir
dentro da Con. titJuição e das attribuições que
lhe são proprias.

o
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só em Santa Catharina, como no Rio Grande
do Sul. (Apoiados e não apoiarlos.)
Queira S. Ex. agora mesmo, mas queira-o
com serieàade, com sinceridade. e o governador de Santa Catharina será immediatamente reposto. (.lpoiados.)
Appello para a coosciencia do Senado.
Sendo, pois, esta minha convicção, não
posso contribuir com meu voto para que vamos dizer ao Sr. Vice-Pre idente da RepuIllica que, sendo S. Ex. inteiramente ostranão a todas essas perturbações que se succedem nos estados, o Senado está disposto a
dar-lhe todas as medidas de que precise para
intervir nelles, a bem àa restauração da ordem, da, tranquillidade, da paz e do socego
da família brazileira.
S. Ex. tem todas essas medidas na lei e
quando não as tivesse. Cacillhe fora independentemente deste orrerecimento do Senado,
vir pedil-as ao Corpo Legislativo, que promptamente lh'as concederia.
Eis aqui, Sr. prcsiclente, o motivo por que,
bem a meu pezar, não posso dar meu voto á
indicação apresentada pelo nobre senador.
Limito-me a estas considerações.

o Sr. ~Ianoel VictorilloSr. Geu(»roso lUarque",,-Sr. Sr. presidente, preciso tambem de justificar o

presidente, não venho discutir a indicação
apresentlda pelo nobre senador pela Bahia, si
bem que ella se preste a amplas considerações.
Preciso apenas motivar meu voto, o que
farei em pouca.. palavras.
Reconheço os patrioticos e humanitarios intuitos do nobre senador. autor da intlicaçã.o ;
mas sinto não poder dar-lhe o meu voto, pela
convicção em que me acho de que o principal
responsavel, não só pela deposição do governador do estado de Santa Catharina,como por
todas as deposjçõesorcorrida~ durante o tempo·
do seu governo, é o Sr. Vice-Presidente da
Republica.
Não me seria dilflcil, Sr. presidente, justificar esta proposição, rememorando os Cactos,
e especialme::lte quanto á anta Catbarina,
a.occurrencias que se deram desde o dIa em
que para aquelle estado seguiu o major Firmino, até ao momento em que o Sr. Hercilio
Luz atacou o palacio do governo, apoderou·se
deile, e mesmo até o ultimo moment de
que temos noticia, que é aquelle em qu~
o Sr. Hercilio communica que foi intinlado
pelo commandante do distrido militar a
deixar o mesmo palacio e o governo, declarando CJue as forças federaes iam intervir
ainda uma vez contra a autonomia do et~tdo e exclamando: 7Jobí'e RejJtlblica!
Quize. se o Sr. Vice-Presidente da Republica,
e sangue brazileiro não teria corrido, não

voto, e para justificaI-o sou forcadoa entrar em algumas consideraçõe., das quaes
não tirarei afl deducç,[íes que tiraram os meus
honrados collega que se teem occupa do do
assumpto, uns recommendando abstenção
completa do Pocier Legislativo de qualquer
das duas casas do Congresso, neste assumpto,
outros entendendo quc devemos Buggerir ao
chefe do Poder Executivo medidas cujo conhecimento eUe deve ter, e cuja opportunidade a
eUe cabe mais a responsabilidade de definir ,do
que a nós.
em está no meu espirito, Sr. presidente,
aconselhar a intervenção repetida do nosso
parece. do nosso j nizo. das no sa::l consideraçõe!;, que podem perturbar qualquer trabalho que o Poder Executi,o tenha em mãos,
o '1ue procure realizar com o pa triotismo que
todo nós devemos suppór que da parte deUe
existe.
A indicação, llutretanto, inspira-se em um
sentimente geral.
E' exacto que o paiz inteiro pede paz, reclama aces ação da Hgitação ou do movimento
pl ~ Itul'b::ulor, quo ainda, uão desappareceu dos
esLauos e que é mister que desappareça.
Não é uma que~tão de magoa simplesmente, não é uma expansão do sensibilidade
do Podel' Legislativo.
Julgo mesmo que corno explosão de sensibilid<lde não assenta muito bem nos corpos
ueliberantes.
I1l@U
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Nós, ou temos de intervir com a nossa
acção efficaz, proficua, prestigi06n. ou ni'ío
devemos estar aqui a externar l:;i'\n timentos
subjectivos que nada sig'niflcam, e que consa
nenhuma adeaotam Jll:lis do IJlltl a, expl'e;;são
de uma condolencia (1ue se deve presumir no
espirito e cOl'ac<'i.o de todo patriota , (Apoictelos . )
A questão é de agir .
Podemos realmente intervir, dar ás nossas
deliberações a tlfficaeia, a proficuidade inllispensavel no momento critico e urgente que
atravessamos ~
,
Esta é a questão capital.
Antes de resolvei-a é mister fazer alg-umas
considerações e nellas exerceremos a maIS lata
das nossas fllUcçõeS - do line exame e discussão, e a critica, cujo direito ninb'uell1 nos
póde tirar, a cri tica rle t odos os li COl1 tecim ntos politico .., quer elles se filiem ao Poúer
Executivo, quer ao Poder Judicial'io, que L' ao
proprio Poder Legislativo . Scj1. flual for o
facto de interesse do paiz, prenda-se a quem se
prender. temos sobI'e elle o direito de discussão
plena e geral, elevad,\ e :sever::! . E é preciso
que os alto~ poneres do paiz saibam que esta
funcção deve se exercer tamhem como uma
advertencia s·l\utar .
O Sr. Vice-Presidente da RcpuIJlica, cujo
valor mOI'al, cuja importancia, cujos serviço!;
neste momento a posteridade poderá muito
melhor julgar do que nós, acha-se, eu trelanto,
póde-se dizel" e deve-se dizer ao paiz, pr'ivaúo
de auxiliares que inspirem conunnça á opinião
nacional. (Apoiados.)
Elle não t em a seu lado um estadista, não
tem um homem eminente l1ue o aconsolhe,
não tem nenhum desses auxiliares quo teem
todos O' presiden tes da Ropublica nos Estados Unidos , e que sem duviú;t no nosso paiz,
quando entrarmos na normnlidade do systema, touos procurarfio o hão de conseguir'
se cercar ,
Agora mesmo Clevelancl e 'colheu pal'n. seu
secretario de estado 11111 adyersario pol ilico,
Gresham, o primeiro juriseomlulto norte americano.
Chamou-o p:1rn. junto do si, eUe, homem
eminente, pratico, que sempre nos altos cn.r·gos
administrativos quo exerceu ro~ol veu os lJIaior es dotes, as melhoI'es quali.tlaLles . procurou,
entrctanto, para seu auxiliar um homem cuja
experioncia, cujo s.l1.Jer, cujo criterio fosse
uma luz, fo~se um . ubsidio podoroso na. délibernções que houvesse de tomar, embora
viesse de um partido adverso .
S, Ex. o SI' , Vice- Presidente da Repuhliea
não t em poútivarnenlo anxiliar IJue in pire
confiança ao P,IÍ1. in teil'O, (Apoiados.)
Jovens, inexp01'ieute uu::!, ou tros salIidos
ha pouco do inicio de um tirocínio ;Idministrativo, em uma quadra dilIicil , peL'igosa,

não podem inspir<\l' ao paiz a confiança indispensavel.
POI' isso não admiJ'a. que, nesta e na outra
cas'\, os que se int(~f"essam pelas cousas publiemi, que quel'em apenas prestar ao Presidente da. RepulJlica o lluxilio da sua opiuÍ[o
sincera, venham ela tL'Íbuna expol -a sem
pretellçõ(,s e SBm trazer comsigo outt'O es timnlo !lue não eja concorrer para a estabilida,le das institu ições e do regimen,
NOtisa opinião iu,lepentlente, despida de
pre tençõe::l e de prevenções, deve SJr acceita junto ao Presidente da Republica, sem
a minima su peição .
Não queremos impol-a, nem queremos
crear- Ihe embaraços no exercicio difficillill o d,t sna missão; m(lS é mister que a
voz dos verdadeiro amigos da Republica
seja ouvida com a lealdade e franqueza com
que elles teem direito de suppór que são acreditados juuto aos altos f'uncc ionarios do paiz,
porque até hoje não deram outra prova que
não fosse em confil'mação de~se direilo, que
reclamam, de não serem ::;usp~itHdos .
Com tal direito de cl'itica é mister que se
diga a verdade inteira., sem fazer accllsações
isoladas e iniquas, NelT1 se attribua a responsabilidade exc lu "iv~L ao Presidente (1<1. Republiclt pelo l1ue se e:;tit passando .
Alguns dos que hoje clamam contra as deposições rios go\'ernadores dos e~tados , com a
violencia das armas e com a violilção da lei,
es as mesmos collaboram efficazmente nos
erros deplomveis, cujos etreitos totios nós sentiU IOS. (Apo iados.)
O Su. llAULDW IIORN-Esti1 é que é a verdade.
O SR. MANOEI, VICTORIXO - O movimento
r~volucionario de 23 de novembro creou, entre os que o l'ealizaram, compromi~sos recijJroco' que o Pre~jdente da. Republica entendeu qu~ não devia repudiar no dia seguinto
ao daqllelle movimento e teve a f l'rlflUeZa ou
a condel:lcendencia de acceitar as adhesões
que vinham de todos ()s lados e cujo peso
S. Ex:. mais do que nós estã amargando, na
dificuldade da situação e dos meios de
salvei- a .
O Fresidente da Republica foi conde cendeute com os companheiros da. vespera, e hoje
muilos dos quc protestam, sentindo- se cheios
ue santa indignação, e clamam coutra. estes
movimentos, foram os que mais solicitas e
mais empe!llJado~ concorreram para a politica
rias depOSIções, do :>orte que essa responsabilidade v.lsta. ampla, flue evidentemente
ahrange gl'illlde plu·te do elomento politico
milita nte nas duas C·\. legislativas, que co1laborou pal'(l essa olil'a, e hoj e oi .,jecto do arcusações veheilloutes flue só S(' atIr,~I11 para. o
Presidente da Republica. (A1Joiados.)

a.,

SESSÃO EM

3

DE AGOSTO DE

As consequencias daquelIes actos trouxeram
uma subverção tal na pratica dos princi [Jios
cOllstitucionaes, que Dão vejo que lHlja (juaesquer medidas, cuja illici:ltil':t seja nussa , ainda
mesmo com o coneurso do outro poder, capuzes de sanar eSS1S r1itneulclevles Olt ['e1l10vel-as, porqu e não :;:iio uecre tos que CI'rl<1m o
respeito a lei; para isso seria m~is valioso o
empenho leal o patl'io tico qne tivessemos em
manter a pl'opl' it~ ConstitUIção, do que o trabalho de j untar a essa lei onlril que lhe não
póde Ilm[Jrestal' o vigor q ua elta não teve
para conter os erros e desastres que se seguiram á reacçilo reparadora do movimento
de 23 de novembro,
Si a Consti luiçilo, cercnda tle todos os elementos de pre~tigio da sna recente promulgação, confiaria em ~ua execução aquelles
mesmos que fi hav iam votado, não conseguiu
impor-se ao re~p l' ito rle todos, arre"i\!' elo Sf'U
caminho os interesses ou paixões que "e puzel'am em jogo para cpear em cada esLado uma
politica tlin'erento, dilacerando-a, como havemos de conseguil-o cllm uma lei de occasião,
que não póde cl'ea1' direito novo, nem dispor
de modo divel'so do que a. Constituição dispoz ~
Qualquer medid,t q!le votassomos adquiriria
uma virtude miraculosa pam ll'azer todos
os que niio respeitnram (1 Constituição e aindl1
não a respeitam ao cumprimento do dever 'I
Poderia fazer de,'iapparecer o que ha de contingente na pl'opria lei, cleuDta deste jogo de
paixões, do odios do villgallças, que so desenvolveu em tod os os estados ~
E' provavel que fi, intervenção que lJuel'emos só te nh ;~ uma ~olução possivel: não virá,
da lei, não é necessario n pl'esental-a sob uma
fórm,l, 1l0ya, bnsta a que temos; virá dos
proprios costumes, dos esfor('o' collecti vos
liOS poderes dos o5bdos c da União. Elltretnnto, 1]110 se tem dado? O Senado tem visto
e ouvillo, quer n;, imprensa , quer na trillUlJa,
as aprcciações variadissimas ácerca dos acontecimentos.
Não se ouviu grande numel'O de individ uos
clamar contr;1, a i Iltel'venção do Poder Executivo nos negocios do lUo Grande do Sul ~
Entret:1Uto, qUI' se dav;~ la ? Um movimento
contra os poderes cnIl tituülos, Dizl:urJ qn' o
governo nlio devia intel'vi l', que devht deixar
qne ,e 1'e$01 vessa o conflicto como umu questão rlomestica, e são esses mC::lmos que clamam
agora contra a não illtervenção em Santa
Cathal'ina e pedem ao Poder Executivo que
muutpnha alli s poderes constituidos.
COOlprehencle o Senado que esta diversid~dc tio doutI'inas <I respeito ele preceitos
claros da Constiiuição só se inspira, nos interesses e paixõe::; em j 0l!o, C;1([,t qu;tl interpreta e quer que se interpl'ete a lei de nccorrlu com as SII:1,S con"elü"ncias, de accoruo
com o seu modo de enlentler, Port<tnto, como
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ba de o Poder Executivo resolver estas questões '!
Por prnte ela propl'ia, imprensa vemos que
até se accusa o Senado de sua mudez : achase qne 50 temo,; um attl'ilcti '1'0, unico movel
<los no~so.; <\ct05-0 subsidio; que somos compl etamente ind ifl'e 1'0 Il tes a tudo o quesepassa;
e no emt,lnto que, si interviessemos, a censura contraria vida, e cem o maior fundamento, como veiu de,sa mesma imprensa,
l]ul1ll llo .;e estabelecia a intervenção como
medida necessaria. para solução dos movimentos que derrubaram os governos estadoaes aJ.l0z a revo l ução do 23. Estou lon ge,
Sr. pre~itlente, de encarnar o fetichismo constitucional, que levtt o seu culto ao systema
ao ponto de crer que os potleres são independente3, pOl' tal fórma, que não se deve procurar tentar' ou realizar accordo entre o
Poder Executivo e o Legislativo; entretanto,
n'10 po,,~o deixar de declarar' e rle sustentar
que Q Seuado tem-se mantido no seu papel
constitucional.
As nossas funcções teem sido desempenhadas com todo o criterio ; temos exercido uosso
direito de critica, mas nilo nos podemos constituir elementos militantes de lutas locaes,
porque aoi Dão se trata absolutamente de
exercer um dever nosso,
O SR, CATUi\"DA - Não devemos renunciar
ao nosso direito de critica .
O SR. MANOEL VICTORINO- Sem tluvida, o
acabei de consagrai-o; mas não nos devemos
converter om incentivos pam que os poderes
publicos creem mais instl'umentos de oppressão, porque o Poder Executivo ha <le creal-os
na proporção da violencia das reacções que
contra elle se levantem.
Sabemos todos que o PoJer Executivo, como
acontece em todo,; os pid7.es, 11a de crear seus
m l~io de resi~te ncht , na mesma proporção dos
meios do violencia contl'a elIe empregados .
Nito os creiam os governos que teem segu1',lI1Ç,t de si,que não correm riscos ou perigos,
que não si:llltem ameaçar as proprias instit ui ções por cuja defesa elIes teem a suprema
responsabilidade de velar, porém não um govemo que se spnte ameaçado con tan temente,
q1le l'eceia ver sUI'gir' revoltas a cada passo,
qne não tem segur;lllça sinão na força, lia de
,em duvida pt'OcUl'ar cl'ear meios de compresffio, meios de rcsislencin., tanto mais imperiosos quanto são inspirados pelo instincto da
propria conservação.
O SR, ARISTIDES Lono-E no caso presente
trata-se da cOllservaç1io dl~ Republica,
O SR. MANoEr, VICTOR1No-Taes elementos
pel'igosns f1" l'l>cteção con tra OS podel'e publicos é o que não polemos llem devemos crear,
l ~ xerçanlOs a critica livre e ampla. Mas aguçaI' e acculllulul' instrumentos de resistencia
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fóra da Constituição e entretanto, sob o pretexto de defendei-a, que mellJor paradoxo
para animar o poder compresso!', pal',~ subverter as instituições actuaes, atacando a
Constituição, que se fluel' respnitar, cuja olJediencia deve seI' o progrumma da opposil,ão ~
Isto parece que é a perpetuação da, politlca
qUI~ se seguiu aos acontecimenLo;; de 23, porque em nome da lpgalillade e da, verdade constitucional commettel'llm-Se 20 aLtentaJos e
na v6spera tinh,1 lH\vido um 50.
O poder constitllido fdeleral tiulia violado a
Conslituiç..'í.o e dissol "ido o Cungresso; IIla:
depois dissolveram-se 21 congressos ou quasi
21 e rasgal'am-se) outras t,LQÍ>\S constituições.
Em nome de flue respeito á. Constituição,
em nome de que intel'esse si quel' ngora suhverter o pocl,'r ,Ictual, que se acha investido
de suas funcçõps, que se :lCh.. bem ou mal
deDtro da Consti Lniçio, quando todo uqllelle
que vier substituir o actna,] Presidente d'L Republica, ou tem a responsabilidade de uma
pol itica commum ou não podC'rrl. ser um successor constitllciOllfl.l ? (Apoiados.)
Logo, qual é o objectivo que se tem em
vista agora 'I Para que })rocurar fÓl'a ela Constituição e lomentos para se crear um novo
governo 011 a concit;;ção de attenta los InUito
mais graves do quo aquelles contr,t os fluaes
se procura rengir, dau(lo logar ;t que se renove essa politica de reacçôes vio1cl1t'1s, que
UE>ve ceSSai' '1
•
E' por isto que o proC6llimento do govel'nador de Santa Cath'tl'ina não pôde deix\.r Je
ser estigmntisado com,~ maior e.nergia pelos
poderes pnblicos d;. União.
O Sr. tellento :'f1chado, publicamente, por
telegrammfl.s, por actos seu~, reagill violenta ..
mente contra o goverllo d,t CIJião e ,mimou
toda a propagan cla que se fazia, no seu estai lo,
propaganda hostil ás instituições , POl'rIU'3 é
VI'eci 'o con vir quo o movimento qu ~ vinha do
Rio Grande do Sul e que encontrou al,mto no
ostado de Santn, CaLharin a, tove incentivos
nesses telegramnJ:1S dirIgidos pelo g'overn;tdof'
ao Presideute d<~ Republica. e quI-' não podem
deixar de merecel' dos poderes publicos, do
Senado e da out1'a camam as mais solemnes
manifestações de estranheza .
Ella collocou-se fora da lei.
O SR. ESTEVES JUNIOR - Apoiadissimo.
O SR. MAXOEL VICTORL-.O - Aqnelles telegrammas e o modo porl]ua aUe procedeu sig- ni1icavam manifestamente libellos sediciosos
contrft os poderes constituidos.
O SR. ESTI1:~'ES JUNIOR - Um des:1fio franco
ao Presidente da RepulJlica.
O ~R. MANOEL VICTORINO - Mns, como
h;lVel110~ de intervi!' nestas questões!
A nossa intervenção é nulla.

O Poder .Indiciario, tenho sustentado esta
opinião mais de lima vez, aqui no Senado,
devia tel' ne:;ses C,lSOS urna intervenção salutar e benetica .
Um cidadão que, desempenhando as funcções de governado!' de um estado, assumisse
fl l!l faee do Presidente da J:<.epulJlicl' a attitude
que aSSumiu o Sr . tenente ;'iachac\o, não
podia, decente e moralmente, C011!>el'var-se
naqllelb posição, S'31!l sncrificio do pl'estigio
e dit força da União.
Sua altitude violeotn, cou tra todas as normas e couveniencia~ que devem existir entre
os pod.ere:; pulil icos, impilO ha ás autoridades
federae~ o rlever de 1eva 1-0 per,mte os tribunaes. afim de responder por essa animação
para a revolta contra os poderes cOllstituidos.
O Slt. ARISTIDES LOBO - Apoiado.
O Sl{ . MANIlEL VICTORINO - Mas o Poder
Legü.l:1ti vo em que poderil. intervir nesses
ca. os ?
Temos disposiç'ôes de lei cuja pratica possa
dar este resultado ~
O que se tem passado em Santa Catharina
não 'é a continuação ctHS lutas que desde 23 de
novemlJl'o se estabeleceram em todos os
estauos?
O paiz não está dividido?
O antigo partirlo republicano, que era unido,
não e~tá retalhado nessas dnas facções, cujo
congraçamento será I!ilficil estabelecer, em
!',lce dos interesses nntagonicos que se maniCest<lm nos (~iv~I'sos est(l,dos, onele cada qual
dessns parcw I[(hel, s disputa. o podei'. cuja
posse é o unico ohjectivo d,. rivalidade 1
Como podemos l'o!>ol Vei' osta questão ~
Dizer ao Pi'c::;ictente (h~ Republica que pócle
contw com o npoio leal e clecidido do SenaJo
p',ra quaesCInel' medidas, que consigam a
p:tz, que restfl beloçam a ordem, é sem duvida
dizel' uma rerlundaTlcia, é fazo!" suppor que o
Senado a lgUln dj;~ acreditou quo não concorresse com sua, leald~rle e dodic<lQ:cto p,lra a
ndopção ue medidas tie qne o Poder Executivo
precisa~se om bem do paiz .
Julgo um;". supel flui Inde, e, mais ainda
seria collocar o Seuado em opposição de que~
descontla de sous Pl'OtJl'ios deveres.
O SR . VIRGU.ro DAMAslo-Neste ponto não
<tpoiado; j á temos feito isto por uuas v~zeSl .
L'lmbro a V. ~x, a vot,tção do dia 21 de
janeiro de 1892 e de quando se tratou da
questão financeira .
UM SR. SENADOR-Eoi uma moção de confianç ••.
<? SR . MANOEL \ 'lCTORINO,- 8m 21 de janeIro de 1892 votou-se aqUI ulna moção de
contla.oça, qUD, si eu estivos~le ne~ta, casa, não
votana .
O SR. Q. BOCAYUVA-Nem eu.
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o SR. MAXOEL VICTORTXO - Votou-SCl uma nenhuma lei C]ne pOSS l restituir a paz e o
mo.;ã.o de conth 11i(;., cou{'~rill lo po-lel'e~ que a soe ego aos e taJos, ..
Cun~litni,ilo não ltw~ ao S31uclo o direito ue
O SR, AL:.IIElDA B.\.RR ~T0- Nem tlisciplina
conCel'il' .~ nin;;·ue!ll.
ao exercito,
Dizel' ao Pojel' Ex:eeutivo que pMe contar
O SR , MANOEL VWTORINO.,. como não tecom ô.\, DOS:;,t leilldude, creio que é emittil' uma I'emos maio uo collocar o Prosidente da Reprollo~i(;ão ou dar-lhe comllluuica,çã.o de um publica ne~s,) papel, que eUe dovÍi). ha muito
f<lcio, ((no nós temos o direito de suppor que ter üe~empenl1lLdo, que elie devia desde o coellujti. conhecl-l.
meço de seu govel'no ter exercido .
P01' isto não acompanharei o illustre sena1'orlos s'1bcll1 o I'jue são as SOlicitações, feitas
rIor n:. illilicação que 101' S. Ex. Cai f~ita .
ao Pou:...r ~xecuti\'o, da propria impeensa, da
i\Ia~. quanto aos intuitos della, qUl!1to tl'ilJuna p,trlamen t,\I', UOS interessados, solicino mo·lo de fazer acreditai' afluillo flue o taçõ ':> I]ue pÕ~1ll em,iogo de iouecisões e em
Senau() de::;eja que :;0 s ,ib:1 , quanto 1\ h;to, perplexidade ('rue l o espirito de quem goquae::lquel' que sejam ;\8 meu ida:; que pos,;am verna, Pedi' m l\ P,tZ, reclamam-a, mas cada
,OI' ;llioptadns de accot'do com o 110:;SO regi- Ulll quer e~sa ptt" pelo processo que engenmento, eu não lhe negal'"i o meu voto.
dra ,
A elaboração de ulm. lei não rlever;\ adeantal' cousa alguma, pOI'flue a lei nito poder'á
ALGU)1:; SltS. SEXADORES- A seu modo.
lJr.wel' tOllas a!': h.l'pothl-lse ·, o eu já disse
O SR, JOÃo CORDIuRo -Quem pede a paz é
que, mnito mais do que uma. Ipi, nos dovel'it quem mais faz a guorra.
SGl'vir ue gUÍ;t o 1Jropl'io conhecimento dos
O SR, MA.NOEL VICTOR1)10 - O Presidente
faetoti oc!'ol'ridos em todos os estados.
da Republica. intervem: si tor bem succe(tido,
E' mister que o g-overno ~o verne meno", c<lbe-llle a g-loria do que obteve, e aos interqn(} plll uma repuhliC'<\ f'eJerntiva não lhe e:lsados as vantagens do poder; si for mal
demo:; tautas u.::casiões par,t a intervenç<1,o, e succedido, atiram-lho a responsabilidatle toda.
que tlliln não S3j:l 1ll0delaJo ou determinado
Bsse contlicto de intel'esses, esse assedio em
por decretos,
que se vê a primeI',. autoridade do paiz esEst;, pt'eoccupaçã.o foi a. d·t revoluç:io fran- bdo de sitio que lhe cream os interesse~ enceza, I]uerendo crear uma sociedafle nov:t por coutrados, as paixãe;:; em jogo; tudo isso nindecl'etos, I]uerendo e tabelecer por meio de g-uem c,ücu!a como um elomento poderoso
actus do podeI' uma vida politica diversa, em pa.ra, o acerto das deliberações nossa, conjunhabitos, temperamentos, iusLityições, nm;\ ctura,
politicn. ;u-tif"icial e Ilh, tracta, e ) 'so e que abA ausench. de auxiliares, que in contestasolutn.l1lente não póde m;ds cabee nos moldes velmente, como ha ponco a se verei, é um
novosdaex]Jeriencia e d,\. dcmocraciil, moderna , elemen to CJue diillculta, embal'uça uma admi(.Apoiado . ,)
,
uistraç"í.o, em uma épOClt tOI'montosa, tamA expel'iencÍ<1 de cada estado sera o seu bom concorre para que não tenhamos osmelhor conselheiro; as privações por que es- pera,nça de que a conrecção ele uma nova lei
tão passando serito o ca:,tigo do proprio viCIO: va restabelecer aquillo que depende mais das
a certeza de que uad,l. podemos fazer de posi- condições especiae:s em crue nos achamos, do
tivamente util é a caus,l. dft impassilülidade ou qU'3 das leis quo confeccionamos.
a inílexiLilitlade apparentemente estoica, que
Não voto pela indici1.ção por isto, Não acreestamos revelando, assistindo, como dizem, dito na proficuidD,rle de qualqner meio legiscom indifTerença, a esses actos .
latiyo nesse sentido; uão acredito mesmo na
:Mas não temos remed.io e o da inter"enção possibilidade do Presidente da Republica toacom;elhi1.da seria, como tem sido, o peior, mal' um rumo certo, igual e eillcaz para todos
porl'jl'e :1 sua applicação e o seu uso sofTreriam os casos possi veis de intervenção ou distura influencia desses interessea e paixões a que bios,
não tem resistido o Poder ~xecutivo.
As condições variam tanto, os elementos
Quando os partidos politicos se ol'ganisa- que hão de entrar em jogo são tão complexos,
rem nesses est.'\dos rie modo a terem a pa- qne é preciso realmente deixar-lhe alguma
cienci .. precisa de esperar cada um a sua vez, liberdade de ncção ,
cemo os antigos p:Lrtidos monarchicos, que
Ora, o Seml<lo sabe que a ,Q'l'ande maioria, a
viviam tora do governo, como viveu o pal'- quasi totalidade d~t imprens,t do paiz revolti(10 liberal 10 annos uma vez e 14 outl'a; tou-se contrll. os neto:; de Poder executivo no
quando esses partidos se resi7narem a aguar- e-tado do Rio Granlle do Sul; ma>! imagine o
(lar asno. opportunidade, as lutas hão de Senado que e cousegue paciticar aquelle esdcsapparece ; mas, eml'juallto elias confhtrem tado e obtem-se este resultado sem quebra do
na intervenção propria e no auxilio ua 1'orça prestigio ao governo ua União, que se leva a
fodera I, e estiverem a requestal·a hoj e e cabo uma empreza dessas com força moral
amanhã, não ::;ó não leremos ab~olutamente I para o governo e sem que sofTrnm os 1'ev01SENADO
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tosas perseguiçõp.s ou crueld:ules, in::ompativeis com o espirito generoso das instituiçãe::;
republicanas, que valor moeal e polilico isso
não terá.
.
Si por acaso um rcsultarlo destes se conseguir, a rop TCUS ;10 moral des ';t re{lI'e,;são
não sel'à. um meio muito mai" porlero:lo rll~ conjurar qualquer movime\Jto l'el'0lt080 em
qualq nel' outlO estallo, n:io sel'á muito mais
efficaz cio que um'L lei que elaboremo:!? Sem
duvida.
Si o Presidente da Republica, por seu morl.o
de compl'eltender a ansteridntle de jJrincipios,
por Sua firmeza ou tenflcidarle em dominar a
l'evoluçii,o, conseguir e te resultado, si as revoltas tiverem essa pumição que devem ter,
"porque não é possivel que o paiz continue a
viver á mel'cê dellas (Apoiados); e si, ao
mesmo tempo os clamores levantados coutl'fI.
o governo daquelle estado encontrarem um'"
repres ão sal utar nas mediclas que concluil'em
a rovolução, o eflúito moral desta conquista,
em rel<lção li ordem e á paz, não será muito
mais proveitoso do que qUllêsquer medi las
legislativas que tomemJs 1
Sem duvida; 10, 20, ou 30 annos de paz
que succeclam depois de tudo isso, como devais
das revolllções que se derl1m no periodo 1'egencial, não serão muito mais proveitusos uo
que a nossa intervenção?
O apoio. pois, do SeDa o SH,\ o apoio que :1
Constituição lbe pel'mltte. ~ós não tit'lU'elllos
ao choCe do Poder Executivo Jlenhum d0s elementos de força moral e prestigio, Ile que elte
precisar (apoiadcs) : seria uma pessima po litica.
Não comprehen1lo que se queira fazer p1'opaganrla pela. rest<\uração dos orgiíos e dos
principios constitucionaes deprimindo r.lelle::l.
E tl'anho rfilalmente que estejam todos os
dias, por exemplo, a clizel': o Poder Legislativo está anoullar.lo; o poder judieial'io alJdicou das suas fnncções, e que aquelles qlli'
assim dizem, em vez ele empre;rar f'SfOrçOil
para levantar estes podere,; anuullados, poderes que, se annullau llo, der'um ao unjc!)
poder subsistente a razão de ser d:1 sua ab~or
pção, a2'gra vem a situação destes poderes
com o vilipendio! Sim, si 0$ outros dou:; poderes annullaram-se, não h:1 razão nenhnm:1
para, em Ci ' pitulo de accusação, vir-5e dizer
ao Poder Executivo: este é o UIlÍCO poder do
paiz! Ai de nós si não existisse este unico
poder! desde que os outros dous aniquilaram-se completamente, des lppal'ecer'am da
acçito constitucional que lhe~ foi traçada!
Aquelles que assim se enunciam deviam
concluil' que é provitlencial que o ullico poder
sub~istente absorva e concentre em si esses
poderes que foram annullados, porque isto é
que se deduz da força na.tural dos factos e das
cousas.

O que não comprehendo, Sr. presidente. é
que aquelle~ que dizem que o Poder Legislali vo e o Po(ler JUtliciario estão annulla rlo';
em vez de em pregar totlos os esforços para
levantar e~tes porleres abatidos, decadentes;
porque, erguidos elle~, cOllstituit'ül.in fIara o
outro poder' o unico freio qlle a Constituição
creou, pelo contl'ario dia a dia os conrlemnem
ao aviltamento, ao ludibrio, a injuria, áil
apreciações inju, tas (apoiados); de sorte que
dia a dia, pOI' e~forço fia'luelles que quer'em
levantar os por.leres c\H1:ltitueioIlaes, mais
aUes baqueiam, mais elle se humilham,
mais eUe;; se aniquilam .. .
O SR. COELHO E CAMPOS E' exacto; viI.
a quem toca.
O SR . :'iANOEL VICTORINO -... e o nosso
empenho s ~ l'á levantar esse" poderes, pOl'que
sr'rá um meio que 11:1 vemos de ter par;) contra pO!' iI. OIllDipotench" (lo Poder Executi vo a
fuocção regular dos outros poderes; ó a uuiea
contraposi~,ão efficaz e é o unico freio constitucional.
Mas não, nós estamos annullados, dizem
eltes; j unte-se a esta unnullação o aviltatnt~nto, o lurlibrio, o escarneo, i\ apreciação
injuriosa por e~Si\ via dolorosa Je condemu<lções injustas.
O SR, Q . BOCAYUVA- E' o meio de cada
vez fortificar mais o Poder Executivo,
O SR. MANOEL VICTORI~O- Certamente.
De sorte que aql1elle' que cl<\mam ou se dizem
oppo~jcion i stas e que diariamente ct'Íticam
severamente os no '~o:; af'tos, prestam () maior
dos serviços ao Poder Executivo no sentido
de manter a'sua omnipotencia perante o paiz
inteiro.
O SR , Q. BOCAYUVA - Apoiado .
O SR. MANOEL VICTORINO - O Seui1.do e a
Camara Jevem intervi!' com a sua critica,
devem resistir c'Jm a~ i'rm"s de que dispõem.
Pa,l'a mim, jà o dbse uma vez, muito maiil
pel'igosa p,lrit a União é a politicafin mceira
() ecollomÍl!a que estU:JlOS seguindo, do que os
desacertos commettillos nos estados.
A revolução do Rio Gmnue ha de passar.
A de Santa Catharina t:unbem pass~trá. Os
seu; eft'eitos hão de ser epbemeros.
Mas a grande revolução, a peior de todas,
é esta, que eu nUllCit perdoarei ao vice-Presidente da RepulJlic:1: S. Ex. subiu realmente
em nOlDe de um programma sympathico ~o
paiz inteiro. Vinha reagir contra os dispendio:> excessivos, contra, a politica economica e
financei1'c1. c10~ seus antecessores que baviam
compromettido os reelll'Sos da nação.
Ao iniciar o seu governo, S. Ex. disse que
seria o guarda ás portas do Tbesouro. Mas,
aos primeiros actos do seu g'overno, seguiram-se outros quo estão mostrando que o
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guarda fl'aqueou e deixou que nos lev,1 ss3m
O SR, ARISTIDES LOBO- E' porque não teem
a vertigem das d.espezas, que mio sabomos nada,
como parar,
I O SR,l\1ANOEI. VICTORlNO-OS sen hores teem
O SR. JOAKIM CATUNDA Era alti, onde tUtlo j dizem ate que teem parte da força ...
cabia a acção do Poder Legislativo.
O SR. CATuNDA-onde ~
O SR. :MANOEL VICTORINO - Esto em o
O SIt. MAXOEL VrCToRINo-Mas istoétransmomento em que c:\bia a opposição sél'ia e PfI- paronto e o::>ti-so n dizer todos os dias no jortriotica dos adver.·al'io$ ao govorno, o a nós l1aliSI1lO o 11a tr'ilmna.
combater os acto:; do Vice-Pl'e~idente, creando
O :SR. CATU:'fDA-Peço a palavra.
uma barrcir'a a estes desperdicios, ao gasto
impl'oductivo dos melbores recursos da. nação.
O SR. MANOEL VICTOlUNo-Mas, Sr. presiE' eskt situação, carla vez mais dillcil, que dente, o que eltes não podem ter, o que é
creara ou trará a revolução em todo::; os esta- louva vel que não tenham, é o pouco a 1I0l' a
dos o em todos os sentidos, a revolução e(;o- patria, ao ponto de queret' romper com os
nomica. a miseria e a penuria. Estn. situação preceito.> cOllstitncionaes, cI'eando, como e,;desastrosa é que é o peior d,)s erros do Pl'esi- tou conveuciclo(!e que teem certeza que ore;lm,
dente da. Repubtica; entretanto ó o erro pelo uUln. situação mais t..liffi,·,l .I., 'lue a actlJi\l.
qual menos o :1,ccu~am. A sua cO'l1participa.- A subversão do que exi::;te,.iá o Llu:;tre senaçi10 direcla ou il1dired,\ nas meditlils tinml- dor pelo Ceará disse qu não queria. S . Ex.
c~iras, que aggl'avam dia a. dià o nosso e"tado não quer (:om ou tros seus companheiros a pooconomico, c~sa ó que 6 a mais conrlemna- lltiCa. das deposições.
vel face do seu governo ; osse é um eno
O SR. CATUNDA.-Absolutamente não.
O SR. ?>IANOEL VICTORl:-<O-O meio de se
muito mais g'ra.ve úo quo a rOYOlllçÜ.O do Rio
Grande do Sul, do que o seu vallel em Santa
,Catharinn.
resolveI' as diticulclacle' actuaes, Sr. presirlente, não é commetter erros mais graves
Nas duas easasdo Congl'esso nITo SA preparam do que ~e commetteram.
os or~alllentos, até aqui só se dbeutelll q u o s - .
. .
tões pol1tim:s. Na outra ('a~il . o Sell:ltlo Ó tes- ,,0 n,o~so p~pel ~,o da c~I,tLCa, é o ~a. anitlyse,
temunha, as questões politica absorvem as e o. d,\ u~vet t~~c[,t e',m.lls .cl~ que IstO, é ~ da
attenções diariamente, consotDem todo o' resl"tenCla t r, U.,lz ?o:s abu:so:s e entre el.les !!-tempo. Lli. repetem- se os 1lI e"ít) os argu- guc'am ~m, prlmeU'tt l~l,~na, o~ da appllC~ça.O
mento" chmando contt'lt o,.; acLos 1.10 Presi- dos,recU! sos economlco:;t.l.<t n.\çao em e!lll).lez~
dente da Republica.
al'~IScttd~s e em dl~PODllIOS, que ~e nao JU~tlH!I. vouco tempo pedinmn depo:ição dos ~o- !l.c<un. E~t'.l é o nosso papel,.nestc1, e na outra
Vel'110S (los est:ldos, estes mesmos que são hoje C,lsa 1.10 . C?l1?re~so, mas l~ao o qlle ,~e ~r~ga
seus adversa rios mais f81'ozes, simplesfltell te tO{~OS?S dl~~. \ am~s euc~l rar as se:>5(30", :;em
porque o Vice-Presidente não depoz 05 O'ovor- tel mos Olçamepto" vot:trlos, perpetuando
nadore.> que elles queriam que depu~esse . assim a anarchla financeIra dos annos anteA esta, politica il1cerb, sem um objectivo, riores.
Não fizemos trabalho util; levamo esses
sem uma acção real eJIlcaz, n:io me JltlSSO
associar júmais. Absolutamente não me p::>s,>o tres ou quatro m zes a discutir, a combater
associa r ~\ JlI'opa "'and<1 de opposição sem ele- e a hostilisar os actos do governo, a atil'armentos de apoio na opinião naciol1al, oppo- lhe epithetos humilhantes e affl'ontosos.
siÇ<10 que C1'8a para si um conl'ronto que nü.o
Até hoje o !J.ue temos fei'to, o que temos
pMe deixar de ser-lhe desairo:-5o ou para (\ votado?
paiz.
t<.m relação ás lutas dos estaclos, nada deDiz- e todos os dias, por e.'emplo : o Sr. Pre- cediram de uli! e etllcaz as duas casas do
sidente da. Republioa é um homem nuUo, e Congl'esso.
um homem inClapaz,
Ora, isto, creio eu que, quando muito, poMas este homem nullo e incapaz sem ter derá demonstrar que os ructos serão de muito
auxiliares a seu lado, atraves 'a situações maior peso e mui to lnaior importancia do
criticas, prolonga, um governo, vencendo to- que os argumentos dos nossos ad versarios,
das as difficuldades e removendo todos os os artigos editol'iaes e as apreciações que
embal'ilços. Entretanto, eltes, que estão na, se façam a nos"o re peito.
Si nos mantivessomo neste terreno, cri tiopposição, que teem o talento, a virtude e
energia, a coragem, que teem o amor da caudo as despezas publicas, negando recnr os
patrii\ e da humanidade, que teem tudo que p~lr(l, as medidas illegaes e combatendo os
póde fazer vingar uma boa causa, não con- creditos que foram ab rtos sem andiencht do
seguem conquistar o apoio nacional, mover os Corpo Leg'islativo, tinhamos usado do uuico
mesmos elementos que, por estiollllos ignaes, meio constitucional, rle crel\!' um corrootivo
so levantaram a 15 e a 23 de novembro! , aos desvios do Poder Executivo,
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Nã.o uel'erlito Il~ eíTkaci,t (le mcrlitlas leQ'i:;lat i\'a.~ par't eon.iul'aL' llel'o-içíu):" 'Ilundo contra e ll(\~ h" a l'ol'ça de illtCl'e~,e;: e lH'e('odente,;, Q1mlquer que foss ,~ ,\ lei neste SClltido, de\'l<l :;er lJU!' mia, ccrno roi a propl'ü
Consti tuição,
Não se decI'etam costumes por meio de
leis.
E~les hão de ~e mouificar nos es tados quanrlo
a tI'lste experlenci,1 dessas lutas os convencerem qUQ não ha hom ,' 1l1 ou interesse de
partido que vall~a uma; gotta de sangue e que
do que elles ml\IS precl,;>I m e de paz,
A propl'ia, ex:pel'ienci~ doI oro, a que atravessam hn. de üllr-l hes lição severa ,
Este ,estado de causas nã.o ha ,lo persistir'
por mUIto tempo ,
O paiz já esta cansado de"Las lulas coustantes e pede uma solução para taes desacertos,
Os pl'opl'ios interessados em tudo querer
anarchi~ar hão de convencer-se de que por
este melO barbal'isam o paiz inteiro, espalham
a conflag-ra,ção pOI' toda parto.
Carla e tado Im de ter a oxpiação de tão
tristes incidentes,
Por i ~o, os partidos loca AS espc r~m a sua
oPPOI'tuUluade, que tuLlo lhes ha de cheO'ar às
mãos.
o
Não queiram com tão condemnavel soITreguidão di putar o poder.
. Agu~rdem o momento opportuno, não seJam tao (widos e não e"tejam a inflngil' ao
pai7. tão duro sllpplicio.
E' impossivel que esta situação conlinue.
Entretanto, invoquemos apropria consciencia dos partidos e organbemol-os de accordo
com os principio::! e não com as paixões pe::lsoaes, P<\l',l sal vúguarLlar os intel'e~ ses di1
Consti tuição.
, Cr~em?s . e~l toda ~a,rte a ol',ganizaçiío partIdarla dlsClpllnal', Ulllca que pode t1ispensar o
auxilio da força ,
Os antigos partidos não precisavam della,
Nunca recorreram á fOrçl\ armad:l para collocar o presiLlente A. ou H., cúnfol'mavam-se
com a SUH posição o tinham ns suas innoc ente~
lamenLações de ostl'acismo durante o periodo
deca~ente; mas depois, quando podiam cou·
seguir refazer-se dlts magoas e l'evigorar-se
desse tempo de pri vações e de jejuns, tinham
a sua época de com pensações .
_ Tenha~ os, par~dos p~liticos essa rC,signnçao e paClencla, nao est~J am a crear dltriculdades ao paiz, e onde houver revolta., que se
denuncie pelo unico objectivo da ambição de
p~der ou de mando, alli, cailt a acção da
leI, porque a lei não foi feita para outra
cousa.
A repressão severa da lei é o unico correctivo e o uni co recurso para restaurar a sua
efficacia.

Tltiers, nos n nnns Sll !,SPqllCCI tos ú re\"ol1<t
COO!~)WiW: roi (;ol18[,to do todas as in,jm'ü\s,
lllas hOJe a l' ranl,'n. lhe agmdrce o bellldiz.. lIte
() nome, pela l'e'lcçJ.o SUVCl'U exercitla contra
aqllelles que n:io queriam i:.irupleslllente a
r~iviOtlicação de direitos imaginados, queriam mal~ do que }::ito, <l subvel'~ão de todas
as in titu ições .
Neste sentido, a intervenção salutar da lei
é n ecossaria .
Não tenba o governo condescendencias até
"
com os seus J.lropI'loS
UllllgOS, porque não' podemo:; estaI' (l, lrIcrcó rle caprichos de cada
momento, exposto::l a ver armar-se uma. revolução em cada rl~a, pelo pretexto mais futil ;
a. aSSistIr ao' motlDs de moia dU7.ia, de homens
annunciados pelo telegrapho (muitas de~taà
revoluçõe ~ão t!JI ~ gr,"phica~); il testemunhar
o promo~er-se t oda:; e~ tas de~ordeos que cnn:;am ao" ll1t ores8e~, do paiz, Ulll abalo tão pl'Ofnn,io..! sem que ltaJ,t parn. ISSO a precisa repressao,
Não t enho sympathias pela,; medidas de
s~veridaded nem as des.,ejo na pl"a tica; estimarIa que to as ellas nao fossem necessaf'ias "
mas o paiz esta c,tn~ado de agitações, que nã~
teem objectivo serio.
Não teem oLjectivo crio, digo, porque
todos estes homens censuram em seus advers;trios os me::nnos eno::! que comuletteram
ainda hil pouco ; nenhum deiles poderá atil'ar
a pedl'<l., porque todos e~tes actos que so.trrem
opposição ou OUtl'OS semelhantes Co['am directa, ou i~directaltlellte, com a respon,,~bili
da de llldlVJdllnl ou r espon~abiiidade collectiva
de seus amigos, praticados hontem' foram
factos que se deram pl'esentemente,' no "'0vemo pl'ovisCll'io, e 1I0,)e se reproduzem b no
governo da dicta'J ura constitucional, como
se diz.
Em um e outro período estes facto se
deram ~omo enO::i o como fraquez:1s dos
mesmos llltel'eSses, das mesmas paixões.
Aquelle" que se revoltam contl"a as inCracções coni>tituciollaes já as cOillmotlel'am do
mesmo modo,
Ja tivemos opportunidade de ver leis voladas, no :;entído de corI'i{.l"ir abuso:; na primeira applica~ão logo soITrerelll U~l\ excepção e c0n:t a I'e:'lponsabilidade daquelles que
as confeCCIOnaram,
, E as infracções constitucionaes, como medld::>, de segurança, ninguem póde impedir
Que ellas secommettam.
- Aiuda não houve paiz nenhum que realiza::;se este irleal.
os as censuramos; é nosso dever riS estygmati ar mos ; mas ellas se te em commettido
sempre.
E a prova ê que muitos daquelles que as
censuram, as commetteram: quando não
eram simplesmente infl'acçõeS d,\ Constituirl \
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çfio, eram infl'llcçÕ9S ria propria. solidariedade
de honra no exercicio de i'uncções impOl'tantes.
yin~ os, por exemplo, que Coi preciso nos
prnneH'os dm:; da Republtca, tomal' medidas
de sevet'id;:v!o contra. a impl'ensa"
Eram meLlir.las reclaml1llas pela sul ntcfío
publicn.,
NlI.lgll~m as censurou, nem pndia censurar
c.om .)u::;tlÇl1; foram tomadas por homens que
twham mora,lmen,te um comprombso do
hor:ra em U!~ 'L vida longa de .iol'nalista~,
~a" que sn.CI'lticaram em bom, em nome dos
ll1teresse~ gOl 'MS da patria OSS't soli<lariedade ,de um passado de conquistas e de
glorIaS.
As inrracções dito-se e hão do d,w-se; n5.o
h3; [OgiCiL de homem, não !la argumentos 'lne
sejam capazes dG as impellil"
Elias so r!ão o se repetem; o que devemos é ompregar lOllos 03 ml;ios lMt'a evitar
semell1a.ntes r'ppet:cões, E o meio lle evi tH.r
quo .ellas se repl'odumm é não açlll'1.r;t violancla, é não alimenta l-a, é não preparar p Ll'<t
o l'olllw constituido elementos que provoc:\m
a reacção, a intervençito violent:1, usando de
<!OIIl[.Wtli":iã.O In proporção da suhv(:lI'~ão lhs
o iJ!>oi:!lções.
Esto trabalho reciproco, de atnf(ue e ,lo
defe:n, é que nos crea as dilTIcultlarles com
que lu ra mos.
E' verdnde, Sr. presillente, quo touos o;
gover:nos que tem a estim:L gel'a.l, que teem
Q apoIO da naçf"Lo,
não precisam tl ,~ meios de
violencia, deixcun que em catla rU<1, so levantom tribll!l~~, em carla jornal haja um ~1. voz
de OppoSlçao, porque a plena lilJerrlaile d,1.
pala.VI'a e da impt'ens') não ahala os , o lidos
altcerces em quo elles estií.o firmados.
~ln.s, tlo,do qn) um govef'[\o não e!lteja
solidamente nrmado , que as iu ~ tituições peeignem, qne haja. possibilidade das violencias
reprorluzirem-se Ile mo,lo l1. abalaI'em o regimlm in titui ,lo, os arbitrio: são lnevitaveis,
as repres-;ões são con 'ef( nellciafl' f ;1 taAs e
ninguom as pód r> cenSnl'lt!', pOI'rJllO são oo.'eito
.do um't lei soci'lI de acçito e l'e'\cçlio, q no so
applica to,los os tli.\s .
E' ? il~sti~ct? (h propria, con:lvrvação applicarlo as ll1StltlllÇÕ'.' o ao govol'llo.
Nosso. r!1"Ver, poi::;, não é votal' sim pie mente ln lli"ações ; é tr \balhar neste :>90tillo, é ompregar to,los nos os e;;fol'çOS pari),
1]110 bes acções e rOilcçlle~ violentas lleiappareçam.
Sem isso Mio lia meio 110 corrigi!' o est:1Clo
actua 1 de COUS'If!; o~ mlles hão rle cpe CP!'
ll~'o~r'essi vn.men til Htê ce dar o I] lle SI3 rleu 11 1\
Iltctndlll':1. passada: for'\.tn cl'oseenlln as divergenciuH flntl'e os dons pOlleres, a ac~10 e reacção dA nm e outro lado leval'am ao extremo da llissolução,
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E estas agitações sempre atiram nos bra~,os
da. tyrannia; os povos cansam de viver ao
va'l-vem des tes movimentos anarchicos e atiram-se ao~ braços do primeiro tyranno que
appíl.\'ece, como medida de salvação.
Si cansarmos a Nação nesta luta esteril de
violeocias, de conilagração em carla estado,
si vier uma dictadura amanhã, tel'it sua razão logica e natural, como desgraçadamente
tem tido em todos os paizes.
O povo ha de tolel'ar a dictadura, posto
que todo o espirito libet'al do pn.iz se revolte.
:'lIas a cess:\ção destes actos anarchicos, da.
indisciplina, dos interesses immoderados , da
ambiçã.o, do contlcto do paixões, do jogo
constan te de repl'esal ias quo acarro ta, o espectaculo deprimente do respeito á autoridade e
á. lei, lu de preparar lima solução semelhante
iL que ::;e deu depois da regencia.; veiu a lei
de 3 de dazembl'o e o e 'tado que sllccedeu,
que foi um estado de opprs::>são e lethargia
de todas a.s aspirações Jiberaes do paiz, foi
apparentemente ttbenC,1ado pela Naçiío como
Ullla époc,t de tranquillirlftdo e elo paz.
UM SR. SENADOR dá. um aparte.
O SR, i\1.\NOE[, VICTOLUNO - COI1 tra esta
necessilhulo é quo nito quel'o que preparemos
elementos; a uecessidado de um,t intet'vonçJ:o oppressiva é que não quel'emos que se
sustente .
E para qlle esta necessidade não seja justifl acla, é mi~ter que saihamos usar da !ib rrla,de; mas u"u.r tht Iiberdado como um instrumento de progresso e do paz, como um
"lamento de ordom, como um meio de ;tperCtlii,:oamento rl;ts UOS'las in tituiçõcs, pois não
serÍl. destruindo-as quo poderemos melhoraI-aS! (Muito bem, muito bem.)
A discussão fica acliada pela hora e CGro a
palavra o Sr. Catunda.

ORDEM DO DIA
Entra em discu~sã.o unica e é sem debate
approvada a reda.cção do projecto do Senado.
n, 31, de 1893, autol'isando o governo a conceder um anno de licença a Manoel Marques
Perdigão, vedor da Casa de Correcção da Capital Fe tlera 1, para tratar ele sua saude onde lhe
convier.
Annunciada a votação secreta, em 3' discussão, da proposição da Camara dos
Deputados, n. 21, de 1893, revertendo a
D. Rerundina Maria Ferreira Cav Ilcanti,
filha do major do exerci.to Pedro Affonso Ferreira, o meio soldo e pen, ão que perce~ia
sua mãe, o, corrido o escruti.nio, é a referlda
proposi.ção approv'J.da por 25 votos contro.
10 e, sendo adoptada, vae ser enviada á
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sancção do Sr. Více-Presidente da Republica .
E' annunciada ;) vota\'ão, om 2' di>:cussão, da propo~ição da Camara dos Depu tR(los ,
n. 35, de J 89a, regulando a apurac:ão da
eleição do Presidente e Vice-Presidente da
Repllblica.
Snbmettido a votos,é approvado o n.rt. 10 da
proposição.
E' approvado o art. 2", salvo a emenda
additiva do Sr. Coelho e Campos, a qual é tambem approvarla.
São successivamente approvados os arts.
3° e 4°.
O SR. AMARO CAVALCA~TI (pela drrlem)
requel' que a votação do art. 5' seja nominal.
. O SR.. COEmo E CAMPOS (p ela ordem) requer
que a votação do referido art. 5" seja. por

pari1,graphos ~

O SR. AflIERICO LOBO (pela orrlem) requer a
retirada da sua emenda suhstitutiva do mencionarlo art. 5°.
Submettidos á votos, são succesllÍvamente
approvados os requerimentos dos SI' . Amaro
Cavalcanti, Coelho e Campos e Americo
Lobo.

o Sr. Pl"esident.e diz que vae f:e
procedel' á chamada para votação do § 1",
devendo responder - Si,fl-OS 1'8. que approvam e - nlio - os que rejeitam.
Proc::lde-se á chamada, e respondem- simos Sr8. Cunl1a Junior, Gomensoro, Cruz,
Elyseu Mal'tin., Catunda, Jo5.o Cordeiro,
Tlieodoreto Souto, Oliveira Gulvão, Almeida
Bareeto , Joúo Neiva , Firmino da Siveira,
Joaquim Pernam',uco. Ro~a Junior, Coelho e
Campos , Thomaz Cruz, Virgílio DJmasio,
Manoel Victorino, Monteiro de Barros, Quintino Bocayuva, Laper, Bruz Carneiro, Aristides Lobo, :-;aldanha ~1arinho, Chrigtiano Ot_ toni, Americll Lobo, Rodrigues Alves, Joaquim
de Souza, Si! va Canedo, Generoso Marques c
Esteve::; Juni.or (30); e-(I(70-oS S1's. Joaquim Sarmento, Manoel Barata, Antonio BaelIa, José Bernardo, Amaro Cavalcanti e Ubaldino de Amaral (6).
E' approvado o § 10 por 30 votos contra 6.
Procrde-se á chamada para a vota'ião do § 20
e re~po ndcm-si m-os Srs. Gomrnsoro, Cruz,
Elyseu ~lartins, Catunda, TheouOL'elo Souto,
Oliveira. Galvão, Almeid,t Barreto. João Neiva. Firmino da Sil veira, Ropa Junior, Thomaz
Cruz. Virgílio Damasio. Manoel Victorino,
Qurnfino Bocayuva. Laper, Braz Carneiro,
Aristides Lobo, Saldanha 1I1a1'in110, Christia,no
Ottoni e Generoso Marques (20); e-I'I/:10-0S
81'S. Joaquim Sarmento, Manoel Barata, An-

tonio Baena, Cunha .Junior, João Cordeiro,
JO:ié Bernardo, Amaro Cavalcanti, .Joaquim
Pernambuco, Corlho c Campos, ~ronteil'l) de
BnI'l'OS. Amet'ieo Lobo. Rodriglle~ Alws, Joa.quim de SOUZ'1, Silva Canedo. Ubaldino do
Ama,ral e ESLeves Junior (16).
E' approvado o § 2° por 20 votos contra 16.
E' approvado o art. 6° e ultimo da proposiçã.o.
E' a 'Proposição, com ê1 emenda approvada,
adoptada o passa. a 3 discussão.
Entra em 2 3 discussão o projecto d.o Senado
n. 18. de 189:3 , elevando ÍI. categoria de alfamlega a mesa. de rendas gemes de Camvellas, no estado da Bahia .
I

o Sr. Antonio Dnêna -Sr. presidente, não é meu intento pronunciar-me
contra. o projecto em discussão; mas, ao contrario, ofl'ereccr-lheo meu fraco concurso para
que seja viavel, pois estou convencido da sua
utilidade e conveniencia.
Pa,ra melhor assegurar a consecução desse
desirfer t lfln e demonstrar cabalmente o
apreço, que me inspira o pl'ojecto. tomo a liberdade de oiferecer ao Senado o additivo,
que se segue (lê) :
«Esta alfandega não poderá funccionar
antes que o governo do re.'pectivo e~tado offeraça ao federal um edifido com a capacidaele, mobilia. maf'hinism0s e utensilio~, bem
como o mat"rial ílnc tuante n eces~aI'ios á insta.lluç:ão do serviço aduaneiro. nem antes que
s<,:ja incluida no (Jrçameuto da União a despez:J. dos vendmentos (lo pessoal.
Na, organlsa<.;fio UO servi<;o aduaneiro serão
aproveitado- de prefel'encia os empregados
adcliulls à,,, l'epal'tiçües de fazenda.
Ao art. In suppl'imam-se as palavras: ficrU/do o Poder llxec1ttivo, até o fim do periodo. »
Ha bem pouco tempo , Sr. presidente, identicas modificu\iões foram adoptadas por ambas
as casas do CONgresso, com r elação á alfandegas OI'eadas n03 estados de Minas e São
Paulo.
O SR. MANOEL VICTORu-.:o-Para os estados
riquissimos:de S. Paulo c Minas.
O SR. AXTOi\'lO BAEN A- Taes medidas foram
suggeridas pelo empenho ue conciliar os interesses desses estados com as circumstancias
economicas e financeiras do paiz.
Infelizmente, a.inda, ,ubsistelll as condições
pouco satisfactorin. do orça.mento, e, müs
que tudo, a imperiosa razão logica da emenda,
que funda-se no principio de q ne as mesmas
causas produzem os mesmos efi'eitos.

I

SESSÃO EM 3 DE AGOSTO DE 1893

183

Nada mais julgo dever accrescelltar na. deAo art. l°. Suppl'imam-se as palavrMfesa do acl.\itivo, que, em synthese, exprime fica,ulo o Potl.:i' Exect',ivo, etc., até o fim do
coherencia e justiça.
período.
Yeem 11 me~,t as seguintes
E' o projecto approvacl0 e a emenda.
Nínguem mais pedindo a palavra, encerrase a discussão.
Procede-se á votação e é approvado o projecto, salvo as emendas que tambem foram.
Additivo:
E' o projecto, assim emendado, adop'ado e
Art. Esta althndega não poderá funccion:11' antes (llle o governo do respectivo estado passa a 3· discu-são, indo antes á com missão
ojl'l?l"cça ao federal um edificio com a capn,ci- de tin:l.nças para redigil-o de accordo com o
d: de. lllobilia, lllaclünismos e utensilios, bem vencido.
como o material fluctuante necessai'ins á ill>'Segue-se em 2 discussão,a qual encerra-se
tallação do cl'viço adua neira, nem antes que sen debate, o projedo tlo Senado, n 32, de
spja incluida no orçamento da União a des- IS93, concedendo um anno de Ucença, com
pez:! dos yenrimentos do pessoal.
ol'ch'nado, ao b:tehar,·l Augusto Netto de MenNa orgallisac;:íio do ser'viço adualeiro serão donça, juiz sub,tituto seccional, em Santa
aprovE ita los de prefel'encia os empregados Catharina.
addidos ás reparti~,õ('s de fazenda..
Ao art. 1." 8uppri-nam-se a" palavras-ti
~nn.u~cíada. a votac;5,~, ve~iflca-.so nã.o hacando OPodo r Exeeutivo etc até o fim do pe- ver mal!. na cas~ numelO para del1her,tr, pelo
ri do
'
que se procetle a cham"da. dos 81'8. senadores
o .
que compn.I't'ceram á ' essão (38) e dpixaram
S!1la das sessões, 3 de agosto de IS93.-An-, de responder o 8rs: Tlieod weto Souto, José
tonio Baena.
Bernartlo, Amaro Cil.valcanti, Almeida BarreSão apoiadas e postas conjunctamente em to, Coelho e Campos, Saldanha Marinho, Amediscussão.
rico Lobo, U do Amál'al e ltaulino Horn (9).
Fica adiada a votação do pl'ojllcto.
o !!ir. Virgilio Darnasio- Ia Segue-se em 2,' discussão, a qual encerraqualIdade de um dos signautrios tlo pt'oj rcto se sem debate, ad.iando-~e a votação por f,.!ta
em di~cn~&ão, devo declarar que considero de numero legal, a propOSição da, Camara dos
digno de llpprov<1ç-ão o aclditivo que acaba tle Deputado, n. 41. de 1893, autorisando o Poder
ser offerecid, á I11esa,. Sem emb,trgo de im- Executivo a contar, como de embarque, o
pOl'tar elle em gr:tvame para o estado da Ba- tempo em que o capitão tle fragata Pedro
hia, consillero de tal al'te vant:l.josd t> projecto Nolasco Pereira da Cunha com mandou a gaem discu 'são, tão I1til ao pl'ogress) e deseo- leota Quinze de Nove,Mwo .
v'Jlvirnento da z,ma, que f,LVOrete, que nuo
Entram succes~ivamente em 2,' discus ão,
hesito em BlI,ieiutl' o estado da Bah a ao en- encet'rando->e esta sem debate e adiando-se
cargo impostll pela em end.a. par,. o intuito de a votaç-ão.
ol.Ler a m 'd ida proposta no pl'ojecto.
Por falta. de numero legal, os arts. l° e 2°
Assim, em meu prupl'io nome e no cios
outros si.!rnatal'Ío~ daqU( lle, declaro qu e ac- da prop siç'ão da Camara dos Deputados,
ceito o aüditivo do nobre senadOi' pelo Par,~. tI. 125, de 1892, autorisando o governo a
Veem a mesa, são lidas, a,poiltla.' e p~stalS contar. para a jubilação de D. ~f:.u'ia Tllomasi<. de Oliveir'a e Silva, proCessol'ó1jubilada da
conjullctamente em discussão as seguíntes
'~u escol:). publica da fL'eguozla do Eng nho
Velho, o tempo em que serviu como adjunta
Emendas
da escola da t'l'eguezia do Sacramento, sendo
os vencimentos de accol'do com a tabella que
Additivo:
vigorara ao tempo de sua jubilação.
Al't. Esta alfa,ndega não poderá funccionllr
Segue-se em 2" discussão, a qual encerra-se
antes que o governo do respectiyo estado
otrereça ao federal um edilIicio com a. capaci- sem debate, adiando-se a votDç-.ão por falta de
dade, mobilia. machini~mos e utensílios, bem numel'O legal, o projf'cto n. 40, de 1893, aucomo o material lluctuante necess 1'ios ú. in- tolÍsano o Poder Executivo a melhorar a
sLallação rio serviço aduaneiro, nem antes relol'ma do capitão de fragata grarluado
que se.la incluída no orçiunento da União a Faustino 1IarlÍns Bastos, dando-5e-lhe a
effecti vidade de te posto:
de~p eza dos vencimento.; do pessoal.
Sl'gue-se finalmente em 1" discussão a
Na organisaçã,o do serviço aduaneiro serão
apl'oveitados de pl'eferencia os empregados qual encerra-se :sem debate, acUando· se a votalfão por falta de numero legal, o projecto
a.dclidos ás repartições de fazenda.
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do Senado, n. 34, ele 1893, declarando que os
proprios nacionaes, que por leis do antigo
regimen foram entregues á Santa Casa da Misericordia do Recife, com o Ollcargo de recolhimento e educação de orphãos e des~tmpara
dos, bem como a colonia Isabel no estado de
Pernambuco, continuarão a ter o destino a
que estão servindo.
Esgotadas as materias da orJem do dia,
o Sr. presidente designa para a da sessão seguinte:
Votação em 2' discu são do projecto do Senado, n. 32, de 1893, concedendo um anno de
licença, com ordenado, ao bacharel Augusto
Netto de Mendonça, juiz substituto seccional,
em Santa Catharina ;
Votação em 2" dita da proposição da Camara dos Deputados, n. 41, de 1893, autorisando o P@der Executivo a contar, como de
embarque, o tempo em que o capitão de fragata Pedro Nolasco Pereira da Cunha commandou a galeota Quinze de Novemb1'o ;
Votação em 23 dita da proposição da mesma
camara, n. 125, de 1892, autorisando ego·
verno a contar, para a jubilação de D. Maria
Thomasia de OUveira e Silva, profe,osora jubilaàa da 2' escola publica da freguezia do Engel!ho Velho, o tempo em que serviu como
adjunta da escola da freguezia do Sacramento
sendo os vencimentos de accordo com a tabeIl~
que vigorara ao tempo de sua jubilação;
Votação em2" dita da proposição da mcsma
camara, n. 40, de 1893, autorisaodo o Poder
Executivo a melhorar a reforma do capitão
de fragata graduado Faustino Martins Bastos
,dando-se-Ihe a etrecti vidade deste posto ;
,
Votação elI~ 1" dita do prqjecto do Senado,
n: 34, de 189,3, deG~arando que o~ proprios nacIOnaes, qu~ por le1s do antigo regimen for m
entregues a Santa Calla da Misel'icordia no
Recife, com o encargo de recolhimento e educação d~ orphãos e desampal'allos, bem como
ao coloma Isabel no estado de Pernambuco
continuarão a ter o destino a que estüo ser:
vindo;
Continuação, de conformidade com o disposto no art. 150 de regimento interno do
Senado, da 33 discussão da proposiç1io da Ca~ara dos Depu~ados, n . 98, de 1892, reorgaJ1lsando o serVIço dos correios da Republica;
3" discus, ão da proposição da Camara dos
Deputados, n. 101, de 1892, autorisando o
governo a con~ractar com F. Doncker, ou
com a companhla por eUe oro-anisada a concessão de uma linha ferrea q~e partindO da
C~pital Federal, vá entroncar-~e em EntreRIOS com a Estrada de Ferro Central do
Brazil, e passando por Petropolis ;

2' dit.a da proposição da Camara dos Deputados, n. ;)3, de 1893, autorisando o Poder
Executivo u mandar reverter -em favor de
D, Carolina Angelica de Andrade Vasconcellos
a outra parte do meio solelo da patente de seu
finado pae, tenente-coronel Joaquim, ,lo,sé de
Andrade V.1sconcellos, que competIa l.t sua
ütllecida mãe, D. Josepha Cruz e Silva. de
Andrade, a contar da data do faUecimento
desta.
Levanta.-se a. sessão ás 3 horas tla tarde.
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sessãO

em 4 de aglmto de 1893

Pt'esidcHcia do Sr. Pt·ttr/ente
(vice-pl'esidente)

de

jI!ol'aes

SUMMARIO - Cham'tcla - Lciturad" ncta - Parerer
_ Continuarão nu. <.liscu~s:io rln. indtcaçã 'J elo Sr. Yir-

_ gili1) J)an;n~io - nlSCUl':::.n dI") Sr . Catundrt - Adiamento (la. ll isc uE't~ão - OR1HM no DI.\ - Votação dos
projectns "", 32 ~ 34 e ,1-.< pr .. p ,,,ções n~, .\1, 125
e .'\0 -

Continuar.ao d 'l

tl!S(~Us!W.',)

rt~ . r at'lrll1â.

tI os

CorreiQs- Ji:tnp.n,ln.- Di5curso e 8~r; ('n·l:l. d o Rr. ;\.
Baena _ Di~cnl'soJs <1.)8 ~r". (' . Olt:1 ni e ;\{:1nr)el V 1ctorino - Enccn·tlmento da dl~CU~sã ~) - Vol:'v:ã.o Requerimento do ~r. A. G!l\··:dc'l.nti - 3~ disc~8S~"i.f)
da. proposição n. JI)t - ,\dlnmento tla lliscu,sao Pareceres.

Ao meio·dia comparecem 32 Se. senadores,
a saber: Prudente do Morae,':, Antonio Haena,
Thomaz Cru~. Joaquim Sal'lllento, Nina Ribeiro, Manoel Barata. Gnmensoro, Elyseu
11artins, Ctttuuda, João Cordeiro, Theodol'('to
Sontr.), Jo. é Bernardo,Oliveira Galvão, Amaro
Cavalcanti, Almeida Baneto, João Neiva,
Firmino da Silveira, Ros~t .Junior, Manoel Victorino, Monteiro do Ra,l'ros, Q. Bocayuva .
Braz Carneiro, Ari"tidés LObu, Saldanha Marinh() . .Joaquim Felido, C. Ottoni, Americo
Lobo. Joaquim de Souza. Pal':-\,nhos, U. do
Amaral, (3eneroso Nlarques e Raulino IIorn.
Abre-se a sessão.
E' lida. posta Nn discussão e, não havendo
reclamações. di-sc por approvada a acta da
sessão anLerior.
Comparecem depol;: de aberta, a sessão os
Srs. Fra,ncisco l\lal'bado, Cruz, Jon.quim Pernambuco.Gaspar Dl'ummond,Virgilio Damasio
L<'l.per, Rodrigues Alves, 8ilva Canedo e Pinheiro Guedes.
Deixam de comparecer com causa participada os Srs. João Peoro, Gil Goulart, Souza
Coelho, Coelho Rotlrigues, João Barbalho, Domingos Vicente, E, Wandenkolk, Aquilino
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do Amaral, Luiz Delfino, Pinheiro Ma.chado,
e Juli.o Frota; e sem causa p:nticipa.da os
Srs. Cunha. Junior, tvlCi;slas de Gusmão, Coelho e Campo~, Ruy Barbosa, Campos Salles,
Joaquim Murtinho, Santos Andrade, Esteves
Junior e Ramiro Barcellos.
O &R. 3° SECRETARIO (sel'l)irulo d@ 1°) declar,t que nii.o ha expedieute.
O SR, 4° SECRETARIO (se I' vindo de 2°) lê, é
posto em .<liscussi1o e sem debate approvado
o requerJmento constante do sE'guinte
PARECER

N. 155-1893

As commi3l<ões l'eunidas de im:trucçIT,o publicas e de finanças, tendo examinado Q requerimento nos professores do Gymnasio Nacion'11 all('gando quo, não obstante terem sido
09 seus vencimentos equiparados aOH dos professores do:> estabelecimentos de ensino su,
perior, não foram contemplados, quer oas
tabellas para o exercicio de 1893, quer no
credito pedido para pagamento (los lentes no
exercicio de 1892, com o augmenLo aecrescido pela equipar<lção, e pedindo que lOejam
seus nfJ me~ incluidos na,: r('ferida" tabellas,
votando-se t~mbem o credito l>~m o pagamento dejaneiro a de7.embro de 1892. ~ão de,
parecer que seja a referida petição discutidn.
e tomada na merecida consideraç'ão qUitndc.
se ela.b orar o Ol'ç~;1mento respec:tivo, ou vindose previamente o governo sobre o Ils$umpto.
Sala dascommi."ncs, I de agosto de 1893 . J.ftmoel ricto /·ino. - Do,lIiJi (/os l"icentll.1'i"[J.lio ])l!masio. - Joao Brp·/)alho. - ,1IoHteiro de narro.'! . - RodriiJHes "110es . - Saldanha ,1Ia,·tll/iO.

Continúa a ri iSCllssilo da indicaç'.iío do Sr.
Vírgilio Dam1tsoio pal'a que ~ mesa do Senado,
dirigindo.se p&'soalmente ao SI'. Vice-Presidente da RepublicH , lhe communique os telegl'ammas alarmante, que tem recebido de
Santa Cathal'ina, e lhe declare que () Senado
est(L prompto a collaborar leal e activamf'llte
com S . Ex. afim de que seja mantida, ref":peitada, detendida ou restaurada, em sua plenitude constitucional, a autono.mia dos estados.

Os.... •1'oakhn Ca.llnda entende
que o objecto da indicação, qua 'i que não tem
mais razão de ser, porque a pa.z se fez em
Santa Catharil~a, e o ex 'gove."nador ou governador daquelle estado e c.' c,r'onel commandante das f'.lrças n~derae:s aUi f'f>tncio naclas
julgaram-se competenws para f'a~ ar o veo
do esquecimento sobre os facto!" gmves que
se deram, sohre os crimes que se commcttcSE!\'ADO
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ram, declarando afin'11 que não havia venceder('s nem vencidos,
Vê, porém, o orador em toda a questão, um
vencedor e um vencido, que foram postos á
margem no amplexo fraternal entre os revoltosos e a legalidade.
O vencedor foi o pocIer Executivo; o vencido foi o vencido constantemente, que o tem
sido e o ha de ser sempre, isto é a Constituição da União.
O que e singular, porem, o que caU8a estranheza, e não se atinar absolutamente com os
intnitos por que foi feito o que se fez em Santa
Catharina_
Acha que não deve haver a menor illusáo
a l'e~peit0 dos factos que se acham ao alca.nce
de todos. Quando daqui partiu o coronel
Serra Martins, gabiam todos que o governa.dor de Santa Catharina ia ser deposto.
Alli chegando aquelle coronel. começaram
os movimentos indicadores dessas suspeitas,
denunciadas constantemente pela imprensa
desta capital.
Chegavam telegramma<; alarmantes e indicativos dos movimentos que se operavam
para a deposição do governador, sendo a
rOl'ça federal accusada de intervenção.
Os acontecimento seguiram, portanto, o
seu curso e a situação aggravou-se, tendo o
Governo Fecleral pleno conhecimento de todos
esses factos.
E', por conseguinte, de lamentar que só depois que as COtlS:1S chtrraram ao extremo em
que houve derramamente de sangue, em que
hou n) mortes, em que naturalmente crimes
fora.m praticados que o Governo Federal
ti vesse de intervir para a.final dizer-se que
não !la vencedores nem vencidos, n[o havera.
perseguições!
O que é mai~ estranhavpl ainna é que a
frente c1rsse movimc!1Lo l'evolucinna.l'io achavam,se emprl'gados lcderaes, que tinham uma
func~'ão publica. e que não podiam intervir no
movimento l'evolucionari(l, revestidos dos
seus cargos. sem comprometterem a, autoridade que os tinha nomeado.
A' vista deste.' factos o orador está COllvencido de que. si o illustre marechal VicePresidente da Republica. tivesse significado a
sua reprovação a estes actos. nã(l sú o commandante das forç.as federae,; alIi destacadas
como tamb"m os E'mtll'egadlJs federnes que entl'aram no movimento l'evoluciommo ter-~e
!liam abatido. N«l entretanto, exclama. o orador, um membro do Senauo. um dos chefes
dn. armada, o almirante '\Vandenlwlk, foi
preso em Santa Cathal'ina. por um fla.grante
commettido no Rio Grande do Sul, mandan-
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do-o o governo para uma fortaleza em estado
de incommunicabilidade.
O orador) pl'oseguindo, diz que não deseja
persuadir-s~ que S.Ex.o Sr. Yice-Presidente da.
Pepublica, na posição eminente em que se
acha,tenha um interesse serio [Jam confla.grar
um estado e derrama.r o sangue lll·uzileiro .
Faz de S. Ex., a quem conhecCl desde os
bancos da academia, de quem foi an;igo por
muito tempo, o mais elevado conceito para
alimentar tão tri8tes sentimentos .
Porém, o que é verdarle é que as queixas
se levantam tie toda a parte, lHtVendo um
brado unisono contra a falta de garantias,contra a falt!! de liberdade, contra tt intervenção
do poder a perturbar o fnnccionamento regular elas instituiç'ües repuLlicanas .
Em tuào isto, o orador só acha uma explicação . S. Ex. o illustre marechal é L1 m homem educauo na vida militar, habituado ao
commando, e, por conseguinte, estranho ao
maneJo civil.
Chamado a occupar o logar de peimeire magi.strado da nação. S. Ex. viu-se cercado
pelas circuml)tancias, pela. natur za do acto,
de amigos soifregos, sedentos uns de vinga.nça
eoutr os do poder e que se t 'li'aaram exigentes.
O illustre marechal a tudo cedeu, e quem
tudo cede, tem o direito de tudo exigir por
sua vez. Comprehendeu, portanto, que o governo de uma sociedade política não era mais
do que o prolongamento de um comwando
militar.
.
O orador, depois de muitas outras considerações, pedr> permissão ao iUustre senador
pêlo estado da Bahia, o Sr. Manoel Victorino,
que hontem tão brilhantemente faltou no
Senado, para fazer algumas co nsideraçõe~
com reterencia ao juiz que S. Ex. fez SOUl\)
a attitude da opposivão.
Acba que uma tias cousa~ mais notavei"
uma das singularidaLles de8ta época, é o pIlenomeno de considerar-se inimigos da patria
os oppo:sicionistas, de consiüerar-se conspiradores a, tudos aquelles que não apoiam o . actos
do Vice-Presidente ua Republica_
Lembra o orador que ou tr'ora retiravam-se
homens importantes do gabinete do Sr_ D. Pedro li, vinham para a:' tribunas do Senado e
da Camara dos Deputados, onde eram feit,t ~ as
mais acres e vehementes censuras ao chefe
do pocler Executivo, que, pela Constituição
de então, era in violavel e sagrado e nunca
foram l1a.vidos por conspiradores nem por inimigos do turono.
Refere-se ainda aos factos que se deram
por occasião da queda dos liberaes em 18G8,

e do min i:~terio Cotegipe em 1878, que, explicando a retirada do seu gabil18te, fel, aUusMs dit'cctas e 011'on8i vas á pessoa do m nal·cl1<1, e nem por isso. nem os liberaes que
o succederam, nem conservadores o ,1.CCll 'aram de estar collaburando com o elemento
republicauo, que já entí10 ia pronunciando
algumas palavras.
Lembra o Mado!' as arruaças do tempo do
imperio, as balTicadas por occa~ião do goveruo uo Sr. Cansansão de SinimbU e muitos
outros factos, sem que se accnsasse pessoa alguma de con~pir'ador.
No entretanto os actuaes opposicionistas
são constantemente acoimados de conspiradores e, q u·I,ndo este epitl1eto é po.;to de lado,
são accusados de vehemencia ue linguagem.
Com referenda ao ponto em que S. Ex. o
Sr. senador pela Bahia disse que o illustre
mü.rechal Vice-Presidente da Republiea tem
atravessado difficuldades e que só mais
tarde a hi .. toria llle fará justiça, ·liz o orador
que não contesta estfl. verdade porque sabe
que o momento é ditficil, porém tambem e
certo que todas as difficuldades que tem
encontl'ado S. Ex. teem sido Cl'eadas peli\ sua
propria politica, por seus proprios ami~os ;
si S. b;x . se tiveste mantirlo dentro da ol'bita
constitucional, es'!aS di fficnldaues teriam
desapparecido.
Devois de outras considerações o orador
ter'mina dizendo que continuará na OllPosic;ão.
não como conspirador. l'0rque a part ido que
n[o se resigna na oPlJosi<;ão é incapaz do
poder.
Estit bem certo que qUi1.ndo S. Ex. o Sr.
prcsÍI!('nte do S"nado 00(;Upn,r no fim do anno
proximo a c.aneit'i1 da presin.encia ua Republica, o estaflo do Bl·flzi l semi, pro::lpero e
mnito diiftlrpnte do que é hoje. S. Ex. não
deixal'~~ de ter opposição erleve mesmo desejar
tel-a porq ue. desde q LW hOl1V r unanimidade
no elogio póJe suppor-ce que S. Ex. é um
anjo, e ne-se ca,o deve rejeital-a pLlrque é
do conflicto das upiniões d,. luctét das idéas
que vem o pl'ogresso da~ socled;J,des.
Fica a discussão adiada pela hora €I com a
palavra o Sr. Virgilio Damasio.
ORDEM DO DIA
Pl'ocede-se, com o seguinte resultado,ás 'lOtaçães na m ~teria8. cuja disCUSSl.io ficou anteriormen te encenada.
E' approvado em 2' discussão e em escrutinio secreto por 22 votos contra 11. e sendo
adoptado, passa para 3" cliscussão o pl'ojecto
do Senado, n. 32, de 1893, concedendo um
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anno de licença, com ordenado, ao bacharél
Augusto Netto de .\1endonça, j nlz substiluto
seccional, em Sant3. Catharina ;
E' approva,da em 2" discussão e em escrutinio secreto, por 19 votos contra 15, e, sendo
adoptada passa para 3 a proposição da Camara dos Deputados, n. 41, de 1893, autoI'Ísando o Poder Executivo a contar, como de
embarque o tempo em que o capit<'io de fragata Pedro Nolasco Pel'eim da, Cunha commandou a galeota Qt,il1:Je de Novembr'o
E' approvada em ~,I discuss:io e em escrntinio secl'eto por 18 votos contra 17, e, sendo
adoptada, paSSlt para 3", <l. proposiçã,o ela Cama,ra. uos Deputado:::, n· 125, de 1892, autoI'Ísando o governo a contar, para. a ,jubilação
de D. Maria Thomasia de Oliveirl}' e Silva,
professora jubilada da 2" escola publica da
frrguezia do Engenho Velho, o tempo em que
serviu como adjunta da escola da t'reguezia
do Sacramento, sendo os vencimentos de
accordo com a t.l.bella que vigorava ao tempo
de sua jubilação;
E' rejeitada em 2' discussão e em escrutinio
secreto por 30 votos contra quatro, e vae ser
devolvida il. Camara dos Deputados. a proposição da mesma camara, n. 40, de 1883, autorÍ:';ando o Poder Executlvo a melhorar a reforma do capitiio do í'l'a!rata graduado Faustino Martins Bastos, dando-ae-lhe a e1fectividade deste posto;
E' approvado em I" discussão, e passa para
2·, indo previamente as commissõe de constituil;ão e ptldere e de finanç;as, o projecto
do Senado, n. 31, de 1893, declar'ando que os
proprios nacionaes q ne por leis tio antigo 1'egimen foram entrrgues á Santlt Ca~a da Miserkordia do Recife, com o encargo de recolhimento e educação de orphãos e desampftrados , bem como á colonia Isabel,no e tado de
Pernambuco . continuarão ,t ter o desti no a
que estão servindo;
Continúa em 3' discussão com as emendas
oíIerecid;ls nesta, as approi,-ad:ts em 2' e com
o novo parecer dH. commissão de finanças, a
proposição da Camara dos Deputactos, n.' 98,
de 1892, reorganisando o serviço dos Correios
da Repul.J1ica.
E' lida ,apoiada e posta conjunctamente em
discussãe a seguinte
'
1
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o Sr. Antonio Bacna--8r. predente, os representantes do Pará nesta Camat'a oíIerreem á consideração de seus honrados collegas emenJas á tabella e que concluem por augmentar até vinLe numero dos
praticantes no correio daquelle estado.
Justificarei os motivos do nosso proceder.
Do relatorio elo administrador dos correios
do Pará, referente ao anno de 189Z, no capitulo que se inscreve-flsc;;l.lL~a~ã,o á bordoconst.a a seguinte importante noticia (lê):
«Pelos dados oillciaes, que em seguida
menciono, venho mais uma vez provar que
o serviço po~tn,l á bordo dos vapores, que fazem a naveow,'ão fluvial, é mais importante
tanto em receita como em estati. tica que o
das 58 agencias estabelecidas no interior do
estado .
A navegaç5.o póde-se dizer que é muito
diíIerente da de qualquer outro estado do
Brazil devido a serem cs seus rios todos povoados de casas commerciaes.
Nos outros estados, a navegação costeira
limita-se sómente a tocar em algumas vilIas
e cidartes, quando no P,ará temos diversas
linhas de vapores que. alem deap~rtarem nas
localidades povoadas em pequenos ll1tervallos,
vão atracando em trapiches e barracas commerclaes cujo numero eleva- se Ú, 80.
Em todos esses logares apparece a troca de
eorrespondencia devida ao embarque e desembarque de carga ,
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Paralysar semelhante serviço ser!a concorrer directamente para o decreSclmento da
vcnna de se1l0 em quantia superior á trinta
contos de reis »,
Para se conhecer a vantagem que, em beneficio tk sua, receita, tem o correiO obtido da
fiscalisação li. bordo dos vapores, passo a fazer
o apanhamento do movimento geral nos annos de 1890 e 1891 e comparai-o com o de
1892.
RECEITA

1890 vendas de selIo .......... .
1891 idem idem . ........... .
1892 idem idem, .......... ..

II :734$610
18:739S61O
24: 513$\J00

ESTATISTICA

Substitua-se segunda parte do art. 2' elo
projpcto adoptado no Senado, poreste mod0
-menos o que se refere á gra tifica.ção local e 1890 total dos objectos .... _' ..
ás condiç'ões e favores especiaes nos casos de 1891 idem idem ........... ..
aposel1tadoria.- Amaro Cavalcanti.
1892 idem idem .• , ... _..... ..

142,963
206.425
219.590

188
NUMERO DE

VIAGEM

1890 viagens realisadas ...... .
1891 idem
idcm .......... .
1892

idem

iuem ........... .

Tendo assim demonstrado a nece~sidade e a
con veniencia imprescinrlí veI do a.ug"mento so·
licitado, poderei prr,stal" q ualq uer outro e.';'
2SÔ c l~ .reci mento de que os meus homado,; co\l.e403 gas necessitem, afim (le serem habilitados a
337 VOk1.r com pleno conhecim(\nto.
Vem á. mesa a seguinte

A s passagens e comedoria~ clnfl 4:i emprega,lu" ·L lIc\Hnbl'.lutl di) sl,r~ içu flu vial em lSg2,

Emenda
foram como sempre genero~amente cedidas
companhias c proprietarios de vapores,
cUJo numero de vÍl~gens, como j,i, disse, n,sA's tabellas :
cendeu a 337.
Ao n. 8 diga-se: 20 praticantes.
A differença de 66 via,gen~ pam menos em
189Z, em confr'on t.o com a~ realisadils (,m 189 1,
Sala das sessões, 4 de agosto de 1893.deu-se pel~l. l:.l.Itit ,lo empregados disponiveis, .Nina Riúeiro .- Jlanoct Barata.- Antonio
e s~m duV!d~. diz o admini.>trador, a receita Hacna.
5erlO. llHL1 ~ elevada.
E' lida, apoiada e p05ta eonjUllctamente em
. O sel'~'i(:() n, LOl\lo ó trabalhoso c de muito discussão.
rIsco, Ylst~ que o emprogado que tem dI'! 1'a.zer uma vyt:.;-em redonda em dez dias, tocan-I
_ •
do em mm" de cem port.os, entre ida e volta"
O Sr. ChrIlillau? Ottoni--:passa noutos em claro, cllmpl'i nu () o seu deyer : 81'. pr~Sl([{mte tenho ~or UllIC() fim dmmar a
de entregar e I'cccber correspondeneia.
attenç,lO da. com~.í,~ã.o par,t um~ emenda
Que a sua v'd' " '
',"
. ,.
I daql1cllas cuJil. l'cJOlçao a commlssao aconsebas
..
1 a. c .ne 1'1.8\.0 e mcontest,tvel,: Um; o qU l l me parece resultado de um es.
ta facto de estar embarcado.
quecimento ou cq ui voco .
~« S.~ndo assi!l1, e :.:pparecer:do a neces::;idade
O Sl{. AMERlCO LOBo -Apoiado' não plllle
nao :;0 ~a contmuaçao deste lmport<wte ra mo seI' de outra f,irrn,t .
,
.
de serVIço po~ta l, como de sen maior de~ellv~lvimento , é jus to que semelhanto pe~soal
O SR. CmU'TlA:'iO Or[,; \:-II-~O p!'ojecto da
seJa melhor recompensado.
cormni~"ão crea",He UrTI<L sub·administraçã.o
C 'd
em i\lillas. na. Camp,tnlla; no Sen:Hlo passou
« O ~SJ ero de tanta iIIlportancia o serviço uma, emenda. acel'C'stando uma sub.arlminísposta l t~ bOl'do dos vapores. qne ~e me fosse tra"ão e m rbtwaba e ontra na Dí:imantina; a
poSSlvCI obtel' um compartimento especial em cornmi~sã.o no seu ~ ubstitltth'o co nte mplou as
cada um dos vapores. niio tinha a menor 1111- tl'es suIH).(tministra(,\üe~.
vida emalltorbaroJ.og-istrode!.!Ol·re~l.ondcnc!iI. simples e com o valor d cebl'ado , rmrNo p:tI'ecer ultimo. porém , que está agora
mitr,mdo a Ilrg-allisaçã,o de ma,las, ou por em discy!<são . :1 ta.bclla ,no 22 diz: s.nb·admioutr:t, e~ta.belecon d (l ag'encias plJst.a.c<; fluviaes. lllstra.çncs em Ml1le~ (,cr3.r.s nas cldade:> d~
para satlsf;tzm' uma neceRsidade pllblica, h~ Cllrnpa.nha., .D'<:t rnitnttn:1 (l Ubel'<1h: t • o quo esta
mUlto reelamalht 11l:los ha bitantes da'l ucars ' em contl'itlhcçao com a~ conclll:,oes do p~re
l?ga\es,que tRem pllr llnico meio para dar des- ce~" em (pie a CLlmmlssao propoe que seJam
tm~ a. ~ua cOI'respond0.ncia. os v(tpOr(~8 em rCJcHadas. tl . ,d(~:> as emendas, ulI~a (.las quaes
razao de ser impos03ivcl manllar est,detas ás se refere a, Campanha e outra a 'Lberaba. e
v ilJas e cilIades. que teem agencias de cor- Dia m<tntina.
1'010.»
01'<1 Uberab;1 ser\'('\ ao extremo oeste do
Daqui resulta, eloCluentemente . que o e"tado de Minag , assim com a Goyaz e 1hrt.o
at~gmento pedido <' m,tis que rasoavel, é justo Grosso. Diamantina ,01'''"0 ao extremo norte,
e lrrecusavel.
(I. Campanha é ~. verdadeira ('apit,3.1 do centro
de :)Ilms, t;tnto que existe de lia muito a asE' certo que a tabella augmenb os cartei- piraçã.o de (~onstituil·a. a lJI'iucipal cidade de
ros; mas e,;tou in formado de f[ U B o novo 1'0- um novo e~tado .
gulamento expeúírlo para as r epart; il;ües posPcLrece que uma zona pnvoada. como Minn,s
taes confia (\ ;:erviç'\ f1u vial aos praticantes,
e d(~da8 as longas distn.ncias e differonça rl.e pop~ra ql\e sOJa posta em J~t'itticf1 umn, providenela p r.rll1la pelo admullstl'ador. Isto ó, que !iição das tr·r.s cidad(:s pr(:(Ul.as, exigem CSi:l;.tS
es~es empregu,dns tirl'l em hahilitados;l fazer sub-admi nistl'aç'-.es.
o registro ,Ia correspondoncia, que até aO'Ol'a
A su ppressão pois, mo parece equi voco,
não é {\~i to, sal vo quando segue um em"pr~ que di~sip:"l.rá. a emenda que se acha i:lobre a.
gado de certa categoria.
mesa do Se{lado~
pe~as

i
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w'esidente, o p;1.1'eCel' da, cornmi;;:',iio <i o
J'csultH(lo de Ulll accOl'do, owie se procurou
pel<t rctlucç:i..o do IlIIlIlero de elUpregado~, obLer as eeoIwrnias que êJ, minha t:tlJell.t consig'na pda. reducc;,iio de veneimentos ; mas ostou vendo que esse tl'a.balho começ:1 a seI' annullado compleüLmentc,
Perl<l-Sc para o Pará a elevação do numero de l~ para 20 pl'aticil.ntes.
Par:t a, arlmini~tra.çã ,) do corrf'io daqueIle
estado clevámos o numero de carteiros ao
dupLo por se allegar que e~tes tinham de 8(:>
e,ntregar ao serviço fluv ial; decliu'a {I,g ora
um representente do Par:i !J no não os cartei·
ro~, ma.s os praticant(.!s fazem e~se ~erviço e
assim qucr qun dupliquemos o numero da
prll,ticalltes.
Ora, ou são Og carteiros, ou são os pr"ticantes flue fa7.em es~n ~e rviço; si ~ã.o os
carteiros , eO ll~()rVt! mo~ 08 qu e esta....a.m na t.abella, si nã.o ent,"io elevemo~ n numero tI e
praticantes, mas reuuzn,mos o do ~ carteil'o3.
O accrescimo 1)(1, rend,L, deprndent.e da venda de sellos pal'a o serviçü fluvi:d não dá.
para a despeza de pr;tticantes que accre~ee.
O iLUg-mento dessa despeza e de 14:400;;;,
somm:t muito maior do que ~e pOdn o~pera t'
da venda de sel lo,
CM SR. SE~ADOP" - Mn,s o a.ugmento da
renda depende dl1l'egularida,le do serviço.
O SR. J.IA:>/OEr. VICl'OltlNO - Ni'i,o duvido;
mas niio e tão grande que exij <~ pcs~oal tão

SI',

numero~o.
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o SR.

\L\:-!O l~r, VICTORI:'IíO - O da Bahia e o
Per'nambuco do maiores.
Aillda outro dia o honrado senadol' por São
Paulo, eompal'<1.ndo o~ c<)l'reios de L" ch~~se,
mostrou que o que I'ende mOROS é l) do P:wá,.
O nobre sena.dor reduza. n, sais o numero de
officia.e', reduza. o numero dos carteiros, porfi lH!, desde quo elles não ~e (~nc(l,rl'e "' ain elo
trahalho d,t vendug-elll do :,;0,[10 no serviço íluvia.l, póde ~er menor o ~ell numero, e então
aug'lllentar·se de praticantes, ."'-ssim o ;tUI!meuto de (Ipspeza com :t elevar;.ão <lo numero
!108 pl'aticante< , ticará mais ou mómos compensado co m IL reducçã,) dos carteil'OS.
F;Jçam esta. l'educçii,o, e sel'a Ül,lvez o meio
lle se salvar este peq !leu!) tmbalho.
E alem disso, e muito nat.ural que, depois
ua ('menda de V. Ex., appil.reçam algumas
outras no mesmo senLitlo.
Si nuo tal' possivel esta substituição, fica1';\0 muito reduzidas as economias que conseguimos no trabalho apl'tlsenül,lo.
Ninguem miLis püdindo a palavra, encerrase a discus"ão,
O SR. PRESlDEr>TE dech\J'a que. na fúrma
do I'egimonto, vae pl'oced~~l'-s(;j a votação
das emendas,
O SR. AMAIW CA V AI.C:l.NTl oMendo a palavra pehl, ordem, requer que, em vez de
serem vota/las l)arcia.lmente as emendas, se
yof.em antes R~ conclusões d@ parecer da
commissiio (l!~ fina nças.
Consultado, o Senado resolve affil'matívamentll.
Procede-se a. votação :
E' npprovada a I" conelmiío do parecer.
E' appl'ovada, lL emencla do Sr. Amaro Ca·
valc<1nti, Bub~titllindo a 2' conclusão.
E' finaImeute approvada. a 3" conclusão do
val'ecer.
A proposição fica sobre a mesa afim de
p<tssaJ'cm, lla gessão seguinte, por nova discn,.;sito, as emendas oífel'ecidas e appruvadas
em 3" .
Segue-se em 3" discussã.o, com ns emen,las
approvauas em 2", <t proposição da Camara dos
Deputados, n . \OI, de I 89:!, <Lutoris,tndo o
goYerno :lo contractal' com F. Doncl,er, ou
com a companhilt pOi' eUe organisada, a concessão d(~ uma linha. ferrtH\ que, pm'tindo da
capital Fedeml, viL ent.roncar-se em EntreRios com Do Estra.da de Ferro Central do
I~ra.zil c paSEando por Petropolis.

d(~
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O administrador do coneio do Pará. de
accordo com as neces"idades do serviço', ptldiu um chefe de secçã.o e ncis concedemo~
dom;, um I" offidal e conc(,demos dous, p(~diu
dous segull.l1os utliciaes p concedemo~ quatro,
pediu ~eis terl'.eiros offichws e concedemo~
oito, pediu quatro praticantes (le I" cliLs;e,
que C01'T'R~p()T1de i1 classe de amanuemes. e
demos ;sei;; arna.nuense~, pedill' oit.o prati(~Ml
tas de 2' cla~se e uemos dom, pediu SHis caL'teil'os de I" da.~se e úell10s nov,~ , pediu doze
de2" e demos dezoito; m;ts não contente com
tudo j,d:o, ainda. o honrado senador quer que
se llle d8em ma.is oito praticantes.
O SR. NINA RIBEIRO dá um aparte.
O Sito ~L\NOEL VIC'l'() Rl~O - }.oras acho que
vae muito longe este pedidn H tran~ü)I'na iL Il
magrissimas economias que quizemos fazer
com este t.rn,balho, São 20 pratica.nta~.
Pernambuco tem sds 3 0 ' oillciaes, Pará
o SI". João Xeiva vem lLpoiar o
tem oito e Bahi.a tem seis,
parecer da maiori<t da commissão de obras
publicas , que opinou pela concessão desta
O SR. BAENA - O movimento postal será
as tralLa tIe ferro.
meslIlo que u do Purá. '~

°
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Estú" port:mto em ~1ivergencia com o hon- orador prova com minl1cioso~ detalhes, lendo
rado senador por Minas GeT'ae~, que :1ssignou tabellas comp<wativas d~ despezase mostrando
o par'eeer 'Ve'n':ido, ext(!rnando ueJKlis em db- as van tagens d,1 cOHce~são.
curso as razões desse voto,
~'1o,tra. tamuem que () ü'afe,!!o t~)m a1\gmenA este discurso de S. Ex. respondeu o hon- ta.!lo mlli~o na. Central, cstrau:L que (lú, uma
rado ~en:tdor pelo Rio de Janeiro, que foi o renda liquiua ue 14 "lo e nào lleve sei' desprerelator do pal';lCCl'. di~cutindo l\, COJlce~sào sob ?x'l.ct.a.
o ponto de vista teChllico e most!'undo a exE' nece;;gario ir.!'!p. em [l,uxilio delIa ; mas
equibílidade do pI'Ojceto.
como. Sillilo comtruillllo ullIa outra estrada
Da parte technica. S. Ex. pa~gOU á p:l1'te 'lU B dê rewlas ao ,governo e que fcl.ciLite o
financeira e n.inda. nesse terreno m08trou que t I'ansporte de carga.s ~
a idéa era boa.
Resta saber si convem que o governo faça
Ao discur!1o rIo hOllrall0 senador pnr ~1int~s , tal cstraua. por sua conta..
nada tem que oppor o orador agora, porIsoo
' nao.
- pOl'I] Ue para al':"lm
. f'a.7.e1', o estado
,
quanto S, Ex, limit,ou-sll qua,si que a repetir teria necessidarle de um emprcstimo.
o que tinha dito no anno )l(lssado e (I. relerirse aímla uma vez II !listoria dos cal>ita.es inPorta,nto, (1, cOllstr'uoçu.o <leve ser leita por
gleze8.
pal'licuh"res e o Sr, Duuckel' com o seu proHoje, porém. o JVmal ,lo Cominarei!) tl'an- ,iedo, não sú l'!:'"~ol n~ a cristI de transrori,(!s
screve o artigo de S, Ex. e na ~a7.et.ilha, Jh7. como a :nrla. dá a. ganh,lr (LO gOYe.l'no, dlrecta.
um outro artigo que, Imm a,pt'eciado. o Se- e ini\ircctamente, conlorme O orudor pl'ova
na\10 (leve rcsentir-sc ele certo. ~ expressões com algarismos .
menos corteze~.
O 0;:1;o..r10 deixa lIa desp!'llller llma grande
Kão se dirige a uma corporaçã.o ebvada quantia (e esta, economia pôde l':er considerada
um;\ reeeít<L) além rte receber direcl.amente
como o Senado, ih,zendo taes insinuações.
mil c t,Lntos co ntos de réis.
Seria melhor que o JOl"/lalllisclltisse a qn6sDemais, prr:gnnta o orador.lios impugnadotão pola p,wtf: toehnica. e financeira,mostrando res dI) pr.:jC'cto. na Central pórlc, SHm gr:'Lnde
a não crmveniencia Lia P['oposir.~10.
dcspcza e consí.ter:wel accreseimo de. (>e880,\1
O Club de Engenharht discutiu a questão e com direito ~ montepio, apo<'\l:lllta,dorlll., etc .•
opinou pela rejeii{J.o do pl'OjtlctO; o iIlu~t['e sali~fiLzer ao a.ugmcnto scm~ll'e notavel do trapT(~sidente (laquella corporal;ã.o scientifica 11e- fego 1
clarou Im se:>SrLO do club que não adio.l'ia o
E' funrlado nestas cnu(lic;'ies que o orndor
parecei' da !;ua commiss~o pur não querer (lefende o parecer ria mahJria da. eommissã.o
abusaI' da. contl()~c,mdencj;1 do Senado, que de obras pllblicu.,> ; nã.o comprchenrlfl mfl>;tnO
agu,1r,lava 11, Opillliio do m('~mo cluh para pro, como se pos,{a fa.zer oppo~içiío ao projeeto,
se;;uir na discus~ào tlo projBeto Doncker.
ju,titicando aliás so pela. consideraç;j,o política.
Depois, porém • .corrigiu o seu erro dizendo -;;egurança publica na Capit.al FedcmL
que e;:polltaneamente offel'eeia o subsidio de
O orador aCl'elUta ter tomado em cOllsiderasua. opinião ao Senadt·.
ÇlLO tod03 os }XJntos que lhe foi po~s ivcl disFaz [) oradol' demorado estudQ dn.s accnSi\- eutir.
çõcs feitas ao projecto, mo--tmndo s~r conveT
·t '
"t ' .,' el'SOS c sorá.
nienre fi. c:.nstl'ucção do uma lin:m auxiliar ..cr,n mUI o~ apo~ll,,,.men O~ ulSp
da Central, cU}J uirector alíá$ .iulgou-a mes- ul(hctl ~gor~. O-J'r,m.lal-us. a
na. casa
ma. indispen~:lvel,tna.s ei"collltlndo um logar
A hO l:lo c-t,á adeantada e . chn.m-se
pa.ra ]Jas,ar a nova linha, <:0111 o qual nã.o pO,!COS scnador~s. .
,
.
pôde o orador concordar: a vja liupla p; ls~ando .' G~mo tem (~,~,,~C1~o ,de .faJlar::-mnda .uma v~z~
pela Serr,,, do :\Iar não prestará us sOl'viços :s~ nuo fo~ ~n,c"I,r.1d:l ,3. Ul,S?lJSSao e SI for pI e
esperados; e o unieo dcwio será por Petro- eIso,. dar,t ~llld(~ t.sclareelmentos ao Senado.
polis, ca.minho mais curto, cs<.:olhido de ha (Jltuto bem, lHttttO bem,)
muito pelos llrOpl'ios tropeiros que vinham de
•
~linas.
O ltitr. Presidente declara que, csOra, estando demonstrada. a ncc~ssidade tando n.d'lantada a. hora e achando-se J'eduzideste ernp ;'ch I1ndlmautll, que () pl'J Lrdo lym- da. o mcno~ de 1/ 3 o numel'O de senadm'cs
rado sl.llla.llnr por Minas n;itl uegl)l[, rest,~ S<).- pl'psent.es, fica. a cHada (1, discu,,;são da proposiber si o pl'ojecto D.lllcker suti~1J.z e é o quo o çã.o c vae leva.ntar it sessão.
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o SR. 4° ECRETARIO declara que e acham sobre a mesa e vã.o a imprimir para entrar
na ordem dos trabalho os seguintes
PARECERES

N. 160-1 893

commis ão de fiaanças, examinando a pl'oposição da Camara dos Deputados n. 36,
de 1893, q ne fixa a tlespeza do Mini terio dos Negocio di), Marinha para o ex rcicio de
1894, verilic u qu " . ando ella calculada pelo POLler Executivo em 19.707:491 287, foi reduzida pela Camara ,L 17 . 26: 199.'915 eife Luada uma diminuiçi10 de 1.971 :291 372, não
ob tante ter ido augmentada, em alguma verbas do orçamento prop sto, no total
de 1 I5:255S54O .
Este augmento foi nos seguintes ~'paragrapllOs do art, l°:
A

§ 2° para o pagamento de um terço de vencimentos ao membro effectivo

ci vil do Conselho Ta vai .. . . . ' . ... . .. . . . . .. ... . . . . ... .. . . .. . . .. .
s 9 43:744. p la elevação a 600 praças de pret do batalhão naval, e
58:664. 74, para o respecLi vo fa.rdamento da' praças augmentada ,
ommando . .. ... . .. .. .. . .. . ... ...... ... .... ...... . ...... . . . . . . . .
§ 10 para gratificar o sal'gento :\judante do c rpo de marinheiros nacionaes
§ 12 com a el@vação da vel'ba para a Escolt. Nautica do Pará .... , .. . . . . .

1:866' 66

115:255$540

A diminuição, sem o desconto proveniente do augmento referido, foi de 2,086:546 877,
realizada nos seguintes paragl'aphos :
§ 12 na verba dos ari!enaes destinada ao pagament do pessoal artistico

§
§
§
§

13
14
15
16

§ 22
§ 24

25
§ '2-7
§ 28

extranumerario e extl'aordinario . .. ..... . . ' . ' " ... ' .. , ... . ...... .
na omma destinada a capitanias d s porto . .. . . ... ........ . ..... .
na verba pJ.ra melhoramento. c n,ervaçlo e balizamento de porto~ ..
na dp~peza com a força. naval. ......... . ....... " .... " . .. . ... .. .
na despeza com medicos civis -32:240 , e com 10 serventes no hospital da Capital I!'ederal 5:475 00 ....... . .... .. ... . . . .. . . . . . .. . • .
na verba pa,ra armamento .. . .. ....... . . .. . . . .. ,., . . .. . .• . . .. . .. . .
nas munições navae . ... . . . ......... .. . . ... _, . . ... . . . . .. , .. . . ... .
no material da con 'trucçii.o naval . .. ... .. . . ........ . . ....... . ... .
na verba destinada ú di:lferenças ele cambio e commissõe. de saques ..
nas de pezas eventuaes .. . .... . ..... , . . ..... . .. .. . . .. . . ,., .. . . . . •

348:000 '000
. 18:540. 000
150:000$000
9'2 :291$876
37:715$000
100:000 000
500: 000..000
400:000SQOO
:l40: 000 ·000
100 :000 000
2.086: 546$876

Considerand ju tos e de pequena importancia os augmentos. assim como muito convenien tes as reducc;ões prop sta pela Camara dos Deputados, attenta a deficiencía de
recur 'o para atisfazer o angmento con id ravel que te m tido as despeza. publicas, julga a
commi <10 que deve er approvada a proposição, augmentando-se, entretanto, a verba do
§ 17, pua. a r partição da carta maritima, com a qUtwtia de 32:150'" para o pagamento do
credito extraol'dinario aUel'to pelo decreto n. 1:309 de 6 de març do corrente anno,
O p.Jder Legis ativ tinha autol'i aelo a con trucção de novos phar es sem consignar a
verba neces aria, para seu custeio e ma.nutenção no exercicio :financeiro corrente; e tendo,
por i 80. sido aberto o referido credito extraordinar io, é justo que seja consignada a verba
para o eu pagamento .
E menda proposta

Ao § li, Accrescente-se: para ser applieada no corrente exercicio de 1893 ao pagamento
de que tra.ta o decl'eto n . 1309 de fi de março de 1893, 32: 150 - dizendo-se em vez de
484:290 - 516:440';

E sendo approvada e ta emenda-diga-ge tambem no art. lo- em vez dé 17.826:199 951
- 17.858:349'915 .

ala das commissõe , 4 de agosto de 1893.-Menteiro ele Barros . -A.maro Ca:valcanti . Rodrigues Alves . - Q. Bocayuva . -Saldanha Marinho. -Manoet Victor ino .
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161 - 1893

2° dita da pt'oposição d:t mesma Camara
, n. 31, de I 93 transferindo para Maria EuAs commissões reunidas, de finanças e de l'idice de A.raujo .eves: a p ~nsão lu e do E instrucção publica, tendo examinaclo a pl'OpO- tado percebIa. sua falLeCltla mae.
Levanta·se a sessã/ a.s 3 horas e 3/4 da
sição ia. Ca mara tios Deputado q u aut l'isa
o govern a conceder ao Dl'. João Evangeli ta tarde.
de Castr Cerq ueira, lent cathedratico de
chimica organica e biologica da Faculdade de
Medicina da Bahia., um an ao tie licença com
o respectivo ordenado, para t ratar de SU'L
sautie onde lhe conviel', e julgando procedent es o motivo que j ustificaram aq ueUa propo ição , "ão tie pa recer que eUa seja ac,~ eita
72" se3lão em 5 de agOJlo de 1893
pelo enado .
Sala das commissõe , 4 de agosto de I 93,
1 .

- ]y[anoel Victorim .-A . Cavalcant i .-Satrlanha Marinho . -Q. Boc(Jyuva. - Rod~·igues Al'IIes.- Virgílio Damasio.

Presiclencia do Sr. Prwleme de Maraes
(vice-presidente)

O 8a . PRESIDi:1\'TE designa para a ordem do SU\DIA RIO -Chamada - l.eitura da acta - EXPRDJEXl'B P a..recel' - C o nt.in U1tl:ólO da. discussão do
dia da se são seg uin te :
~I' . V!rg.il,io l)ftluazi? - Di~,.tt'·so o requeri menLo do
.
r~
V
lr!~ph
o
n.am:lzlo - Discurs() e projHcto do ~r .
Nova di cussão das emendas offerecidas e
aldnn h« Mannh n - OnO p. M IH) !)IA - Vol.aç:<u d,s
approvadas em 3' discu 'são á propo.:ição da emendas
á. refo rma dos cOl'!'ei s - Vo t.ação da emeurla
Camara do Depu tados lI. 9 de 189-2, reor- :i pr o posiç~o n . 11 9 - an dl sc u~ã o da prop osIção
n. 10t - DISCUrSOS dos Srs. :,m e rI~o L obo e Joaquim
ganisando os serviço do Correio Fed.er'al;
MurtIDho - Adiamento d« dlscussao - R edacção .
Di cursão unica da emenda do Senado a
propo ição da Camara do Deputados n . 119.
de I 92, fl,útol'isando o Poder Executivo a
Ao meio-dia comparecem 33 SI' . senanores,
. abrir um credito para o pagamento das de- a saber: Prudente de Moraes, Antonio Baena,
spezas feitas por conta da verba- 'occorro Cruz, Franc h~o Machado, ouza Coelho. JoaPublicos-no exercicio de 189 l com o trata- quim armento, Jina Ribeiro, Manoel Bam-ento de indigentes . tacados de moi ti
rata. Gomen oro, Coelho Rourigues, Elyseu
epidemicas, no estado de Santa C<1tllarina., a Martins, Catunda, Joã. Cordeiro, The doreto
que a mesma camara não deu o seu assenti- outo, José Be1'llardo, Oliv ira. al vão, ALmeida Barreto João ei va, Firmino da ilmento ;
Continuação da 3" discus ão da propo iç.ão veira, Me~ ias de Gusmão, Coelho e Campos ,
da Camara dos Deputado:> n. 101, de 1892, Manoel Victorino, Lapo!', At'istide Lobo, 'aiautorisando o governo a contractar com F. danba Marinho, Joaquim Felicio, Chri tiano
Dllncker, ou com a companhia por e ll~ orga- Ottoru, Americo Lobo, Rodrigues Alves, Joa.ni ada, a concessão de uma linl1a. fe1'rea que quim de Souza, Paranhos, Generoso Marques
par tindo da Capital Federal, vá entroncar- e e Raulino Horn.
em Entre·[ ios com a Estrada de Ferro CenAbre-se a ses ão.
tral do Brazil e passando por Petr polia;
E' llda, po ta em discu ão e, não l1avendo
2" di cu ão da propo ição da Camara dos reclamações, dá-se por approvada a acta da.
'
Depu tad s n. 83, dê 1893, autorisando o se são anterior .
Comparecem depois de aberta a se são os
Poder Exe ntivo a mandar L'everter em I'a.vur
d D. Carolina AnO'elica de Andrade Va con- rs. Cunha Junior Cruz, Amaro Cavalcanti,
cello a outra parte do meio soldo da patente Joaquim Pernambuc . Gaspar Drummond,
de seu finado pae, tenente-coronel Joaquim Rosa Junior, Virgilio Damasio, Q. Bocayuva,
Jo e de Andrade Va concelJos, que competia Braz Carneiro, Silva Canedo, Joaquim MuI'á sua fallecida mãe, D. Josepha Cl'UZ oSilva tinho e Pinheiro Guedes .
de Andrade, a contar da data do faUecimento
Deixam de comparecer com causa particidesta ;
pada os Srs. João Pedro, GU Goulart, João
2a dita da propo 'ição da mesma Gamara Barbalho, Domingos Vicente, Monteiro de
n. 32, de 1893 oncedendo a D. Henriqueta Barros, Aquilino do Amaral, Pinheiro MaGal'neiro dQ Mendonça Faure, vi uva do Dl'. chádo, Luiz Delfino e Julio Frota; e em causa
Antiocho do anto Faure, lente da Escolas partici padas os Srs. Ruy Barbosa. E. WanMilitar e Polyt hechnica, a pensão de 200 denkolk, Campos 8aUes, U. do Amaral, anmensaes, incluindo-se o meio soldo que ora. tos Andrade, Esteves Junior e I amiro Barcellos.
percebe ;
M
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o SR . 3° SECRETARIO (servindo de 1°) dá
conta do seguinte
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O SR . 4° SECRETARIO (s ervindo de. 2 °) l ê e

a imprimir ,para entrar na ordem dos t rabalbos, o seguinte

VaQ

EXPEDlENE
PARECER N . 162 - 1893
Ofllcios :
As eommi sões de constituição, poderes e
Do l o secretario da Camara do Deputados,
datado de .( do corrente, r emettendo a se- diplomacia e de finanças examinaram detidamente a indicaçã0 feita pelo Sr. senador Geguinte
n 1'0 o Marques, solicitanda do Senado medida legislativa que reprima o abuso commetPROPOSIÇÃO N. 49 - 1893
tido -pelo estados que teem decretado e estão
arrecadando impostos de importaçãe com maEmenda substitutiva da Cantara dos Depu- nifesta violação dos arts. 7°, ns. 1 e 2, 9°, § 3°,
tarios ao proj ecto do enado sob n. 74 A , de e 11 da Constituição Federal, e veem dar seu
1892, determinando que a reforma concedida parecer obre a mesma indicação.
ao gederal de brigada Frederico Chr'istiano
As commissões teem duvida obre a compeB uys será no posto de general de divisa0
tenda do Senado para iniciar Q,ualquer medida legi lativa que se refira a arrecads.ção
de impostos mesmo quando não seja pa.ra neSubstitua-se pelo seguinte :
creta.l-os; ma.s, como :no ca o da. indicação,
O Congresso Nacional decreta
oft"erece á consideração do Senado essa ohArt. 1. ° O governo reverá a reforma con- jecção.
A Con tituição diz. porém, no art. 29, o secedida. ao general de brigada Frederico Christiano Buys pelo decreto de 17 de março de guinte: «Compete á Camara a iniciativa em
de 1891, para declaraI-a no po to de general todas as leis de impostos. »
de divisão com todos os seus eft"eitos .
Si bem que, commumente, e tenha entendido
Art . 2_0 Revogam-se as disposições am flue a dispo i lio constitucional se refer e sócontrario .
mente à decretação annua de qualquer ill1Camara dos Deputados, 4 de ago to de 1893. po to, todavia a questão que se agita na. indi- João Lopes , presidente.-Antonio Azeredo, cação pre ume um assumpto pertinente a
I ° secretario. - Antonio B orges de ' Athayde essa mesma materia.
Sobre o abu o denunciado pela indicação,
Jurior, 2° secretario.-A's commissõcs reunide que muitos estados cobram impostas perdaslde marinha e guerra e de finanças.
Do governador do es tado de Goyaz, datado tencentes á União, as commissões pensam que
de 19 do mez proximo findo , enviando cópias não é por deficiencia de lei que o descrimine,
das leis sob os llS . 25, 26 e 27, decretadas pela pois que as competencias com o. ordem detercamara do mesmo estado; a I ' a.utorisando minada de impostos, á União e aos esta dos,
o governo a fa.zer construir tres pontes no estão pela Constituição claramente descrimiRio Parnahyba,a 2' classificando em entrancia nadas.
Essa invasão na esphera do imposto da
as respectivas comarcas, e a 3a sobre divisas
dos municipios da Palma e Arrayas,as quaes, União não encontra indulto, nem na obscuriestando de accordo com o art. 63 da Con ti- dade, nem na deficiencia da lei constitutuição Federal, promulgou e mandou publi- cionaL.
Acreditam as com missões que nada ou
cal' . - Inteirado.
quasi nada adeantaria u ma. lei, desde que os
Telegramma expedido de Santa Catharina, estados não teem respeitado a decretação da
em 4 do corrente mez, assim concebido:
maior de todas M Ieis - a Constituição da ReSenado-Rio.-O commercio desta praça, publica.
Pensam as commissões que, iIldependenterepresentado pela commissão abaixo a signatIa, a.gradece em nome da família catharinen- mente de direito novo, interpretativo ou não
se, ora tranquilla, o valioso concurso por vós da Con tituição, o que lhes ~rece inutil, a
pat rioticamente pr stado para o restabeleci- questão deve ser re olvida por u ma suocitação
mento da ordem e desaggravo da lei. - Villela de confucto entre o fisco da União e os dos
Filho & Comp. - Andre W endhausen & Camp. estados, perante o Supremo Tribunal Federal,
pois trata-se de aetos infra.ctores de preceitos
-Moreira & E",eldner_- Silca Melchiades
Comp.-Carl Ho ecpke & Camp,-Ernesto Vahl claros e terminantes da Constituição da Re& Camp . -Antonio J. Bl"inhosa & Comp . - publica, art. 59 C da Constituição.
A antoridade encarregada de levantar o
SiZ",a & Ramos.-Mollman & Filho .- Infeiconflicto é o procurador da Republica nesta
rado .
S/lNADO
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capital, . e nos estados os procuradores seccionaes.
Esta parece ser, na opinião das commis ões,
a melhor solução e o melhor remedio para
sanar e evitar a invasão illerral que e tá endo
feita pelo! estados na 1) phara das arrecadações pertencentes á União.
VenClÍda !lo preliminar que as commi sões
suscitam, parece qu e o enado, em respo~ ta á
iI!.dicação que lhe é feita, deve declaear que
nao ha neca sidade de nova lei, opinando pela
.solução legal existente e commettida. ao uprflmo
Tribunal Federal.
El , poill , mataria sobre que o Senado tem de
decidir :
l°, si é de sua competencia a iniciativa
de qualquer lei referente á llypotbe' 6 da. infiicação;
2°, si, vencida essa preliminar, ~ preferivel
uma lei regulando o caso ou o alvitre, lembrado pelas commis8ÕeS, de llm conflicto perante o Supremo Tribunal Federal.
Sala das commi ões, 4 de ago to de 1893.Aristides Lobo, relator.-F. Machado.-Q. 80·
'Cayu"a (de &ccordo sómente com a 2a parte da
conclusão).-Manoel V~ctorino.-A. Caoalcanti.
-Monteiro de Barros.-Rodrigues Alves.

o Sr. Vlrglllo DaID8 lo lamenta
não ter sido bem comprehendida pios n bre
senadores que o preced.eram na t ribuna a sua
intenção, com referencia á indicação que
enviou á mesa.
Lembra que absteve-se propositalmente de
discutir a questão do dia, isto é, do estado
Ilillarcbico em que se achava San ta Oatharina,
mesmo ~rque a sua indicação visava mai
alto e mais lo~e.
Tend.o/ porém de tra.tar de novo desta questão, dira que considera o e tado em que se
achava Santa Catharina, apenas como um
lIyrr..ptoma. do longo deperecimento em que ha.
muito tempo a. Republica feder tiva tem cabido, m8llliIMtando- e ora ne te, ora. naqueUe
de seus orgãos, ou para melhor dizer, como
um syndroma., uma. coUecçã.o de symptomas
qJle todos se prendem á m ma. m lestia, e
esta molelitia é a. degeneração profunda do
Syilthema que se propoz implantar no paiz
simplesmente com a fundação de poderes ga.rantidos por uma. -constituição escripta, mas
que no. pratica. tem sido.falseada, desvirtuada
e mesmo ás vezes violada com con ciencia de
eus infractor e outras vezes incon cientemente, por má. comprehensão, pela falta de
nitidez nas noções que dizem re peito ao
regimen republicano federativo.
Foi com este intuito que.o orador lembrouse de formula.r aquella indica.<;ão para que o
Sena8.o se dirigisse ao Poder Executivo, ma·
.nifesta.lldo-lhe .que nessa. questão não ha. v:ia

partidos. que estava prompto a e quecer, por
ventura queixa reciprocas interesse que
fo sem estranhos ao uprmo desejo de restabelecer a fórma republicana federativa, grandemente compromettida .
uRPuuha ainda o orador que por e se meio
justilicava não só uma medida contra o estado de de calabro da in tituiçõe ,como, tambem que ha via na occasião razão sutliciente e
mesmo fundamento para ser apresentada a
referida indicação .
O orador pro eguindo, diz que o que todos
almejam é a Republica Federativa. porque
ella exprime não 6 a paz como o respeito a
todas a liberdades, a au tonamia em sua.
accepção a mpla, do estado, tios municipios
e finalmente do cidadões.
Lem bra que já no tempo de Henrique IV
t inha-se levantado li. idea. de con eguir a paz
de toda a Europa, formando- e li. federação,
Mais de um seculo depoi o abbade-Saint
Pierre, tinho sustentado quando debatia a
opiniõe do~ diplomatas, em Dr ude. a necessidade da federação como meio de obter a
paz internacional.
Mais tarde, Kant su tentou depoi em uma
obra que escreveu sobre e te a sumpto os
mesmos principios, mostrando que a federa.ção é um meio de garantir a paz.
Outros lhctos cita o orador com o fim de
sustentar a sua indicação e pas a a tratar
8 bre o ponto em que o seu collega senador
!leIa Bahia. Sr. Manoel Victorino, di e que
Julgava que não competia ao nado tratar
desta questão da indicação, mas sim á justiça
Cederal.
O orador entende que a justiça federal não
p6de e manife tar si não por meio de litigio .
Si não tem iniciativa para i so, pergunta o
orador, como hade pronunciar- e obre diversas oJfensas á federação, qundo estejam
todos calados e . olfrendo '?
Dep is de re ponder a outros ponto do
di CUTSO pronunCiado pelo nobre enador pela
Bahia, o orador <termina pedindo a. retirada
da ua indica.ção.
Consultado, o enado consente na l'etirada .
O SR . SALDANflA MARINHO (pela ordem )
r eq uer prorogação da. hora do expediente ao
atim de tratar de assumpto urgente.
CODslfltado, o Senado concede a prorogação.

o Sr. Saldanha A:larinhor. pr sidente, os podere goraes só teem
tadQ?es em
meio de intervir DOS poder
certos e d terminado ca os e quando são de
suo. perfeita competencia.
V. Ex. sabe, e sabe a casa, o que se tem
passado no estado de anta Catharina. Os
desmandos a.lli praticados chamaram a atten-
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ção do nobre presidente da Republica, e
S. Ex. por sua intervenção fez quenaquclle
estado o governador assigna.s o um perfeito
termo de bem-viver.
Mas, certo de que a um governador não se
impõe a pena, que nossa lei ordinaria impõe
áquelle!l que faltam ao promettido ne se termo , apenas o de Santa Catharina considerouse livre. continuou na mesma senda desregrada e come~.aram alli as hostilidades, nas
quae eUe tinha- e compromettido a não proseguir.
Para isto, Sr presidente, é necessario um
termo ...
M
R.
ENAOOR- Só si for o desegurança.
O SR. SALl>ANUA 1ARINHO- • •• um fim :
fazer com que este administrador cumpra o
termo de bem-viver.
ão tá isto na no a força, mesmo porque não podemos impor os tr meze de prisão ordinaria.
T mos, porém, um meio.
E ' e governador apenas viu-se f6ra da
acção da pe oa. que tinha: por p9.rte docentro, garantido sua aut?ridade, deu !1:zo a
seu rancores e pro egUlU na persegUições,
que ainda estão se praticando n~se estad~ .
O meio ao que me refiro, da lUterven~'to
que cabe ao Poder Legislativo, é o da amml!ltia que proponho em favor de todes quantos
teem concorrido naquelle e tado para e~
tristes acontecimentos, que lamento
que
ainda. mais lamentados dev m ser pelo 'enado.
. to
E' por isto que apresento um proJec ,
amnistiando a todas as pes oas qu dire~ta
ou indir tamente se teem coJJ.lpromettld<?
nessas deposIções, ne sa anarchia que alli
tem havido.
E' pr ci ) que intervenhamos.
O enado tá no seu direito votando a amnistia que proponho. (Muito bem.)
Vem á mesa, é,lido e estando apoiado pelo
numero de assignaturas, vae a impri~ir para
entrar na ordem dos trabalhos o segumte
PRomeTO
N . 35-1893

O Congresso acionai decreta :
Art. I". Ficam ani tiad ,desde .já, .todn:s
as " oa directa ou indirectament~ lmphcada nos movimontos r voluci on~rlOs que
deram loaar á deposições de autoridade no
e. tado de S nta Catharina durante o ~~zes
de julho e agosto corr nte e factos }lOhtlCOS
anteriores.
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Art. 2·. Revogam-se as di posições em
contrario.
Sala das sessões, 5 de ago to de 1893.aldanha ]farinho . - Manoel Victorino . Theorloreto Souto.-J. Catunda.- Messias fIe
Gusmcro.-Almeida Barrelo.-Jose B ernardo.
-Braz Carneiro .
O SR. ALDA 'HA. MARINHO (pela ordem)
req UGI' urgencia para a di cussão do pI'ojec.to.
Consultado, o enado concede a urgeuCla.
ORDEM DO DIA
Eotrã.o em nova di cussão e são sem debate
approvadas as emendas approvadas em 3" á
proposição da Camara do Deputados n. 9 ,
de 1892, reorganisando os serviços do Oorreio
Federal.
E' a propo ição, as, im emendada, adoptada
e vae ser dev 1vida áquella Camara, indo
antes fi. commi [o de rcdacção para redigir
a emenda .
egue-se em di cussão unica e é rejeitada por
30 votos contra 4 ao emenda do enado á. propo ição da Camara do Deputado n. 119, de
1892, autorisando o Poder Executivo a abrir
um credito para o pagamento das d spezas
~ ita por conta da verba-Soccorro Publicosno ex reicio de I 91, com o tra~mento de
indigentes atacado de molestias epidemicas
no estado de anta. ca.tharina, a que a mesma
Camara não deu o seu a ' entimento.
E ta.ndo detlnitivamente approvada, a prop ição vae er nviada á sancç!l0 do icePresidente da Republica.
Continúa em 3" di cu w,o a propo ição da.
Camara do Deputado' n. 101, de 1 92,autorisand o governo a contra.ctar com F. Doncker,
ou com a companhia por .elle organi ada, a
c ncessão da uma linha ferrea que, partindo
da Capital Federal, vá entroncar-se em Entrl?
Rios com a E tl'ada de Ferro Central do
Brazil e passando por Petropolis.
O SI". AIDerico Lobo vem dar a
razão p r que votou contra. o projecto em segunda discussão e offerecer um substitutivo,
quasi repetição do que fez no anuo passado e
que estabelece uma especie de compo ição
entr o projecto e o seus oppositores. No
anuo passado o orador offereceu uma idéa a.
que nem iquer o mini tro attendeu nas informações remettida ao Senado.
Concorda com o honrado senador pelo RiO'
de Janeiro quanto a ser optimo o traÇ<'tClo.
Hoj e. por'm ha grand controver8ia s bre a
eilcola que e deve seguir em assumpto de
E'strada de ferro; uns preferem a industrla
])articular; outros a do governo, porque
dizem que ta não visa lucros m~s o bem do'
paiz.
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Por que razão dizem os ecoIlomist;ts que é
melhor a industria particular 'I porque ha.
concurrellcia.
Accresce que o projecto é ltybrido porquanto (lá Umlt empl'eza particular o uso tl
"t)SIl do novo tl'oncodc lima e4rada de ferro
"
. , ,,
pertencendo
au'goyernO,com
u O an.
t
t 'Ih . -IlreJUlzo
.
t
0
tIgo ronco, em ,; ri 0$ .- ema cUllscquelJ et . tT ' ri
'ri '

A Republica separou a religião do Estado j
mas. apesar de tudo isto ha (leante de alguns
homens de estado deste paiz uma religião que
se ma,ntem d.c pé, como que residindo á propria lei: esta. religião, que tem o.~ seus sacerdotes fanatieos , tem comu se~ idolo ~ Estra~a
de Ferro Central !lo Ht'azl!. Dest:'Jal'-se-hla
'." , a e&~c /(1
. "oJo os dou"., <>(fl'~)ldcs
attriempre:;"",1
co
, .
bU tos dOS dCllStfS ., .a olllnl'jJre~'Cl]N'
esten. ""',
men:- I!,U I l~iI; OS ou:-ar~a,nca . o.~ .
.
dewlo os seus trilhos por todo o vasto ter'riMa:s SI o pro]ccto nci.O .lhre concurrencUl. e to· d
' . a OmIJI'l)otencia dando-lhe
'
o"'
t
d
'"
D
I
l
1'10
o pmz, e
,
en t re"a. II o ao ...,r. onc ~er .
capacidade para tranSI)()l'ta~ todos os proa proJecto <Ia. Camara nao (Ia \la ao conce$- ductos de acti \'idade do BrazI!.
sionario o monopoliod~s m()rcarloria~ a transAos pés 'deste 'idolo tudo se deve im~ol~r :
portar entre esta capItal e Entre RIOS; nem factos raciocínios, calculos, experlcnclas.
IllonoI;lollo ~ o que quer o .substitutivo lIa obser~ações, principios, tudo. quando se ~is
commls:,ao; e o gOl'erno ~lbillCar: ';1Il favor da cute um projecto que tem relaçao com a Cenempreza. Port<lutü, qual e a utIhdade desta traI a impre nsa nos annuncia grandes ca.Ütconcessão de estl'atla d~ terra '{a pl'ojecto estil clysinas sobre finan(,:as e creditos do paiz!
ma.nC(l pela SW1 ba~e e a cOlllmbsão em cona iIlustre senado I' por l\Iinas já. dis.~e que
tradicção porque não Im muitos dia~ julgüu o considera esta questão como uma simples peSenado incompetente para conceder uma. es, dra rolando na encosta de uma. montanlJa. e
depois de ter adquirido um!l' certa velocidade,
tra.da de :\~ina,; e ~gora concede esta..!
Entre RlOS domma todêl. a Estraila Central r o<Ia automaticamente ate encontrar a pIaequem po:-,suir Entre Rios impõe a lei Ih nicie.
venda. ou do arrendamento. Ora, o projedo
De.1.nt.e Ilestas condições. é IIcec.'sarÍo ter
entrega aquella e>,tação, que e o POI'tã.O ela uma c0l1vicÇ<1.o profunda, inabal(~;vel,. ue que
Central, ao concessionario da. nova linlJa que sc presta. um õerviço real ao ,palz e a Repus~ quer coni'truir; melhor seria prol)or-se blica pam ter coragem de vU' defender o
clamlncnte a venda ou o arrendamento da projeeto que ora se discute no Senado _
Central!
E' nestas condi(~ões justamente. que o oraAo substitutivo ilo orador nJ.o se pMe dor se a.vresenta. tleantc do Senado, pedindo
oppor a mcsm a objecção Que se oppõe ao pro· desculpa de abusar, durante a.lgu!l:I tAmpo,
jecto; eUe e a idéa. do SI'. Antonio Prado, 00 de sua attenção, esperando desde Ja ser meSr. Ari~title:; Lobo e de muitos engenheiros. recedor desta desculpa, visto que raras, \'eElle não propõo a con-tl'\Jcção (la estrada, zcs ~ervú-se o ol'ildor da, palavl'é\, consHleporém estudos e ()~ estUllos po.lem 501' feito,; rando-so antes no nume)'o tl,lquclles que
pelo Sr. F. Doncker ou pelo govel'no.
precisíllllscr esclarecidos do que no numero
O Sr_ Dnneker contt~sa., em publicação daquelles que podem esclarecer o Senado.
que lê o ora.dül', ([un guardaI';). u:'! tarifas ac- (NãO (~)'oiados).
tuacs por' ,(0 annos. o cobrará o t't'ctn de kiluTrata-se nesta questão simplesment.e .(le
metros não (·xist.entes,-clansulas leonina.s- desviar uma. certa pi\J't<l da.~ merCad(~rHt51
retribui ç;10 !lo serviços não lcit()~ e cs(wavif1ão que transitam na C(~ntral, paI'a ao nova hnha
do povo á tarifa permanente, que SI! de per si que se quer COll"truil·. attendendo li: que
mostram evidentemente o odioso do pro- ílQuella, estl'Uda niio sa.tisfaz as eXlgencIa.S do
jecto .
tt'afrgo, sendo incapaz de transport.ur to~os
Termina o ora.dor !leclaran(lo que julga os proiluctos a ella remettidos. Que a crIse
torlas as inten<'Õeli boas, mas o caminho er- de transporlk existe na F},trada de Ferro CenrUIl.o, o1fereeenrlo por isto <) sub~titutivo que traJ é cous;~ inneguycl, porque a.ctualmpnte. a
entrega. á. a.preciação do Senado e espt'ranrlo capacidade do t.t'afe~o Ilão comporta a 9u~n
que apropria com missão o abrace porque não t ida.de de mercadorJa~. Resta sab(,r SI pode
-contraria as suas ideas.
ser augmentada a. c;J.pacidade (lo tl'afego, ou
A questão é Ile meios; a quest.ão é de salval' antes, si ella está ou não esgot.ada.
o thesouro do paiz e o Senado eleye ter a iHO orador critic;J. o parecer do Club de Encorruptibilidade de Robespierre. (Jluito genharia, que só se oceupou da parte relabC i.~ .)
tiva ao calculo, sem att.t'nder ou sem levar em
conta. o elemento humano. A indisciplina ó o
O Sr••Jonqubn 2\lurt.inho entra principal da Republic~t entre nus; fi o eleno debate com o constran).{imcnto, o receio mrnto que dumina tollas as chsses sociaes;
supersticioso mesmo de fjUem entra em um ningllcm desconhece isto. ~J.o é uma aetemplo para. discutir a religião ou vara ana- cusaçã.o especial aos funccionarios d,t Central, e
lysar imagens adorada~ ou ídolos venerados. o reconhecimento de um phenomeno geral
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que se impõe á consciencia do Senado e do
paiz inteiro; a prova e tá mesmo na falta de
pontualidade nos horarios .
Quanto ao elemento da capacidade profi sional, refere- e o orador á frequencia do accidentes, como re ultante da sua falta.
Nesta condições, p de- e augmentar os
trens á vontade e a capacidade do trafeao
p deser augmentada tão facilmente como diz
o Club de Encrenharia ~
ã , porque e dous elemento, a indisciplina e a multIplicação do accid nt concorrem de modo podero o para a não pos ibilidade do augmento dos trens.
a Club de Eng nharia, portanto, não arrrumentou bem, ou nte ar<Yumentou em uma
esphera limitada, tirando conclu ões fal s,
p r não ter attenrUdo ao elemento humano,
que é o elemento capital n te assumpto.
Façam-se, por ' m,toda as concess~e ' ,admit
ta-se mesmo que os trens po am r multiplicado , que a disciplina se restabeleça com
oJtempo, etc.
Ainda a sim, ha outro elemento a con iderar- e: o augmento progre ~ivo da mercadoria , que se vae nutando de anno a anno
nas e tradas de ferro,
Teremo que a capacidade do trafego vae
al:lgmentand o, mas tambem vae cre cendo a
capacidade da mercadorias: ão duas quantidade que vão cr cendo ao mesmo tempo e
ninguem duvidará me mo de que a quantidade da mercadoria crescerá de modo mai
rapido do que a r forma de costumes e do
que a capacidade do trafego, portanto.
Admittindo ainda que o auamento dos tI' ns
e o das mercadorias seja parallelo, o orador
prova que daqui a um certo numero de annos nos acharem o nas mesma; circum tancias de hoje. A crise de tran pOJte sub istirá , (Apoiados . )
Por con equencia, admittidas as llypotheses
as mais favoraveis, á opiniões contraria e
feitas todas as concessõe , cheaa- se ao resultado de que no fim de 4 5 ou 6 anno, nos
acharemos nas mesma condiç-e em que
e tamo hoje. (Apoiado s) . Não acautelar esta
fu tura cri e de transporte será uma imprevidencia. Convém desviar uma certa quantidade da carga que circulam pela Central,
não ha duvida . E qual é o meio ~ a projecto
apre enta um plano; eéeste plano que o orador
passa a :maly al', dizendo queo enado o que
tem a fazer é examinar apena aquillo que a
estra.da o11'erece. que é pura e simple mente
30 "To, da renda bruta, bem como i elia póde
ser sophismada no futuro . Por i to não ha
nece sidade de plantas, orçamento , estudo,
cartas, dcterminaÇ<'io d obras de arte, etc_,
como é habito em conce - desta natureza
pedir-se, porquanto nada influem mesmo
quanto aos3ooloonadaadeantam aoassumpto.
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Estuda o orador longamente as vantagens
do pl'ojecto, apresentando calculos e numeros
que destroem o que foram dados pelo Club
de En<Yenharia e mostrando que a ba e dos
calculos do mesmo club é falsa . Prova tambem que o regimen da estrada será o mesmo
s mpre e que a Central não perderá com o
d via de mercadoria, porquanto outras
mercadorias engasgadas pela cri e, virão suppl'Ír a q ae pa :1rem para a linha auxiliar .
Em seguida o oradol' critica. comparações
feitas pelo honrado senador por Minas Geraes,
que dis e ser a estrada auxiliar uma sangu uga da Central, quando pelo contrario
eU:1 vem produzir seiva e não sugaI-a .
Encara o projecto sob outro aspecto, mostrando a conveniencia de elevarmos ao mal:imo a e' phera de activid.ade individual e
reduzirmo ao minimo a esphera d acção do
governo. Devemos ntr gar á actividade individual tod s as emprezas que se pos am
apresentar com tanta utilidade para o paiz
como c ta do r . Doncker, e não recorrer á
ção governam ntal inã em ultimo caso .
i quizermo inaugurar uma política republicana, devemos firmar desde já este principio.
E tudando o assumpto, o orador ficou convencido de que o projecto sati faz e de qu a
E trada de Ferro C ntral nada perderá com
el!sa multiplicação de Linha; pelo contrario,
eLia crescerá, d nvolver- e-ha e, como des Üa o Club de Eng l'Iharía, continuará a ser a
e cola de nos o engenheiro -um monum nto
de gloria da eng nharia brazileira e sobretudo
do honrado repre entante de Minas Geraes,
uma da glorias daquella estrada. (Muito
bem; muito bem.

a orador é muito felicitado.)

A discussão fica adiada pela hora .
O Sr. Pr sidente declara que se
acha obre a mesa e , erá discutido na eguinte
se são, d pois de impre so no Día.rio do Congresso , Oseguinte parecer
N. 163 -

1893

Redacção da emenda do Senado substitutiv(I;
da proposiçeio da Camara elos Deputados,
n. 98 ele 1892 "eorganisando o serviço do
Corre io Federal

a Congresso Nacional decreta :
Art. 1.0 a Poder Executivo éautorisado a
roorganisar o serviço dos Correios da Republica expedindo, para esse fim , o necessario
regulamento, de conformidade com as bases
seguinte :
In, constituir a Directoria Geral, como repartição central encarregada da inspecção e
fiscalisação de todo o erviço na Republica,
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do estudo e resolução dos trabalho postaes e
Art. 2. ° São mantida ao empregados do
correio as vantaO'en p uniarias, d que
da re pectiva corre pondencia ;
2" , er creada uma admini tração propria actualmente go m com relação ao serviço
para o serviço po tal do Districto Federal , a postal , menos o que ee r fere á gratificação
especiaes, n s
qual tamb m ficará incumbida d m mo ser- local e á condições e favor
casos de apo entadoria .
viço no e tado do Rio de Janeiro ;
§ 1. o Na nomeaçõ a fazer com a {lresente
3", attender a dos o encargo e serviço
cr ado p la u ltima convenção po tal e pelos retbrma erão re peitado o direito adquiridos a accesso pelos actuaes empregado'.
accordo inter nacionae ;
4' , limitar a franquia, de modo riO'oro o e
§ 2 . ° As repartiçõ po ta da nião terão
effi caz , à corre pondencia omcial, expedida e o pes 03.1 constante da tal elias annexas de
r bida entre si, pela autoridade'
func- ns. 1 a 22, e os venciment::is nestas marcado .
cionario da União e do ' tado, os autos-criArt . 3. o Considera-se l~i lação sub idiaria
mes, em que for p rte a justiça
o autos dos correio :
de r ecurso r mettidos com a declaração de
10, as leis e os regula.mentos postaes an tes r m o r' O" pessoas roi erav is e bem
as im o papei relativo ao ali tamento e riores, na parte não expre samente revoproce ' os eleitora ; os exemplar s do Diario gado ;
Olficial da União, remettido ao
ignantes
2" , as disposiçõe da ultima convenção
e ás autoridades; as publicações impre a por postal e os accordos internacionaes, e o seu
conta ou ord m do governo 11 d l'al ; o avi- regulamento no que for applicavel ao re peo , maços ou pacot , rei' tivQS ao erviço ctivo serviço do paiz.
po tn,1 ou tel graphico, qu ao empr gado
Art. 4. ° E' v dado a estados tributar,
ou a par ticular r m tt rem o r pectivo'
che~ e o rem ttid
pelo mini tr e ch6l1i ' por qualquer fôrma, a corre pondencia outI' obj ctos que transitarem pelas repartide r partiçõe fed raes ou estadoaes ;
5a, erem as taxas das corr pondencias, ções po taes federaes .
Art . 5 . o Revogam-se a dispo içoos em
d ntro do limit da Republica :
a) car ta, 100 réi por 15 grammas ou frac- contrario.
ção de 15 gramm:l. ;
ala das commi~ - s, 5 de agosto de 1893.b) carta -bilhete, 100 réi cada uma, equi- Americo Lobo. - }'fanoel Barata.
llaradas á carta ordinaria para tod o erteitos, augm ntando eu formato e levando
Tabella a. que se refere o a rt , 2°
o p o a 15 gl'ammas ;
c) bilhetes posmes, 40 réi os simples e
80 r éi o com respo ta paga;
N . I -DIRECTORIA GERAL DOS CORREIOS
d) manuscripto 100 reis por 50 grammas
ou fracçõe des e pe o ;
e) impress s, 20 réi por 50 grammas ou Ns.
Denominaçõe
Vencimento
fracçõe de e pe o ;
a11nual
f) jornaes, revi tas e outras publicações pe15:000$000
riodicas impre o no Brazil, 10 réi por 100 1 director geraL ... . ...... .
gramma ou fracçõ de 100 gramma , que se1"-Sub-directoria:
j am expedido pelos ditor ou por outros 1 sub-dir ctor .. ... . . .. .• . ..
individuo .
3 1n. oillciaes a ... . ... .. . .. .
6' , e tabelecer penas para. a r pre são do 3 2°1 di tos a ....... . . .. , . . . .
contraba.ndo po tal, e disciplinares contra os 3 3·' ditos a . . ..• . . ... . . . . . ,
empregado, ficando nesta parte o regula- 3 amanuen 'es a . . . . • . .. . . . .
mento dependente de approvação do Con- 6 pra t'lcan tes a • . . . . .. . .. .. .
gres
acionaI;
3 continuos a . '" .. " ...... .
7&, er m creadas tres sub-admini trações 2 servente, diaria 4$000
no estado de Mina. . Geraes, tendo por des as
cidades da Campanha, Diamantina e Uberaba
§ 2°- Contadoria:
e a organi ação das administrações de 4" I contador geral. . . . ... .... •
]0:000 000
ela
;
•
1 ajudante do contador . .. . • ,
7:200 000
8' , erem cread , nas admini trações e 2 l °' otIiciae a . .. . .• .• •... .
6:000 000
sub-admini traçã dos estados nas agencias 22'· dito a . . .. ...•.•... . •.
4: 800 000
1>0 taes, caixa economicas p ta ., a quaes 2 30s dito a ... .. . ........ "
3:60 .
funccionlll";;o, rl"!'0is de regulamentadas pelol amanuense a .. . . ... . .. • .
2:60 00
Mini terlv lid. dzenda;.
16 praticantes a .. .. ...... . . .
2:200 000
9'1, ser obrigatorio o registro do vales pos- 1 continuo .. .• . . •.• ..•.•..•
1: 400 00
taes.
_1 servente, diaria 4$000 .
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§ 3."-Thesouraria. e almoxarifado:
1 thesoureiro almoxa.rife ..•.
I fiel ............•.......•••
2 praticantes a ........... _.
I COll tinuo .•.....•......•.•
2 serventes, diaria 4$000.
§ 4"-Portariu.:
1 porteiro ................. .

N.

N. 4-ADMINISTRAÇÁO DE MI~AS GERAES

8:200$000
3: ÔOO$0()(J
2 :200$'~(){)
1:400$000

3:600$000

2-DIfàTRICTO FEOF.R.AL Fl ESTADO DO RIO DE
.TANEIRO

I administrador •..•....•• . •
1 ajudante do administrador

I contador ....• .. .•..... •••
I thesoureiro .......•.. , ...
!') chefes (le secção a ....... ,
17 lo' otJiciaes a .......... ..
222° 8 ditos a ..... .. ......•.
353°' ditos a .. .. .......... .
6 fieis do thesoureiro a ... .
I porteiro ............. .•. •
2 aj Ildantes do porteiro a .. .
100 amanucnses a .......... .
200 praticantes a . . . ........ .
90 carteiros de l" classe a •.•
180 ditos de 2' dita a ........ .
29 ditos ruraes a .......... .
6 continuos a •..•.•... .• . ..
50 collectores a . ....... . ...•
22 carim badores,diaria 4$000.
45 serventes, dita 4$000.
Conductores e estafetas, dia·
rias diversas, conforme as
distancias e os serviço~ •
N.

12:000$000
8:400$000
8:4011$000
7:600S000
7:200~000
6:000S000
4:800.; 000
3:600$000
3:f:iOO~OOO
3:8(1)~OOO

3:000:;:000
2:6()0~()0

2:200:;Q00
2 :4008000
2:200!l;OOO
2:400$000
1:400$()00
1:400$000

3-ADMINISTRAÇÃQ DE S. PAULO

1 administrador ....•....•••

1 contador . ... . ... , •........
I thesoureiro., ............ ..
3 chefes de secção a . . ' ... " .
4 lo' effir.i:tes a . .... ... ... ,"
8 200 ditos a ................ .
12 ::10 8 ditos a .... ' .......... .
3 fieis do thesoureiro a .....•
I porteiro a ............... .
I ajudante do porteiro ...... .
36 amanuenses a .... . ...... .
72 praticanteg a ........... ..
25 carteiros de I" cla.sse a .•..
50 ditos de 2" classe a ..•. '., .
I contínuo ............. , .. ..
15 serventes, diaria 3$500.
6 carimba.dores idem, :~$500 .
Conductores e estafetas, diarias
diversas .

J99

10:500$000
7 :2()()~()O()

6 :400$000
6:0ooS000
5:4no ~OOO

4:500$000
3:600$000
3:600$000
3:ôOOgnOO
2:400saOO
2:600S000
2:200:l;000
2:400$000
2:2008000
1 :200$000

1 admini5trador. . . ...... •..

1 contal\or.. . .. . . .. • . ... .. . •
1 thesoureiro......... . •••••
2 chefes desecção a..... .....
2 1·· omciaes a.............
42°' ditos a.. .... ... .......
83"' ditos a................
I fiel do thclloureiro. . • .. • . .
I porteiro..... .... . .... . ...
8 amanucnscs a............
16 praticantes a.............
6 carteiros de l a classe a.....
12 ditos de 2' classe a....... ...
1 contirwo........... ........
7 serventes, díaria 3$500 .. , •.
Conductores e estafetas, diarias
diversas ................... .

8:400$000
6: 000$000
5:000$000
4:800$000
4: 200$000
3:600$000
3: 000$000
3: 000$000
3:000$000
2:200$000
1 :800~~000
2:000 000
1 :800 00
1:200 00

N. 5-ADMINLSTRAÇÁO DE S. PEDRO DO SUL
I a.dministrador ............. .
I contador ............ •· .... ·

1 thesoureíro ............... .
2. chefes de sccçã.o

.0.

a ...... .. . .

2
otliciaes a ............ ..
4 2°1 ditos a ................. .
6 :3°1 ditos a .. ············,··
I fiel do thesoureiro •..••...•
I porteiro .•.....•..••... " .•
7 a manuenses a. ............ .
14 prat.icantes ........ . ...... ..
8 carteiros de ta classe a. •••••
16 ditos de 2" classe a. ....... ..
4 ditJS ruraes a .. , ........•.
1 continuo ......... · .• ••••••
6 serventes, diaria 3$500 .....
Conductores e estafetas, dia.ria di versas.

8:400$000
6:000$000
5:000$000
4:800$000
4:200waO
3 :800$000
3 :000$000
3:000$000
3:000;;;000
2:200$000
1:800$000
2:000$000
1:800$000
~:OOO$OOO

1:200$000

N.6-AD:\llNISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO

1 administrador ............ .
1 c.onta.dor ... .• ....••..••.•..
1 thesoureiro ..... . .... , ••...
2 chefe~ (le secçã.o a .......... .
2 1. 0 officia.es a ....•......•.•
4 2 0 0 ditos a . .....•..•.......
Ô 3'" ditos a ................. .
1 fiel do tJlesourciro ...•....•
I porteiro . .... , ............. ·
10 amanuen~es a .... ; ...... ..
20 praticantes a .............. ··
9 carteiros de I" classe a ..•..
18 ditos de 2" classe a ..•... ··•
I continuo .......... . ..... ..
4 serventes, diaria. 3$..")(10 .... .
Conductores e eiS~ftl~ .8, dia-

ri&8 di veraM ,

8:400$000
6 :000$000
5:000$000
4:8 00~Ooo
4:200~OOO

3:600::;000
3 : ooo:r'OO
3:000$000
3:000$000
2:200$000
1:800$000
2:000$000
1:800:000

1 :2tJU$OOO
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N. 7- ADMINISTRÇÃO

2 10 < officíaes a ........... ..
3 2'" ditos a .• ' ............ .
1 fiel do thesoureiro ...••...
8:400~OOO
6:000::'000 1 pOI·teiro .........•. , ...•..
5:000~OO() 3 amanuenses a .....•..•.•..
4: ROO$OOO 6 pra.tic,tntcs a ........... ..
4:200~)OO 14 cn,rtci r01l a .....
3:600$000 I continuo ................. .
:-J:OOO:,;OOO 2 serventes, diaria.. :i$r>üO

DA. BAIUA.

1 administrador ........... ..
1 contador .................. .

I thesoureiro ....•..•.••.•...
2 chefes de secção a ........ ..
2 1·' otnciaes a ....••.••.•..•
42·' ditos a . ••••..•..•.•..•..
ti 3"' ditos a ........•........
1 fiel do thesoureiro .....•.•.
1 porteiro ..•.......•..•.....
10 amanuenses a ........... ..
ro praticantes a ... " o o . o • • • • •
9 carteiros de l' classe a •...•
18 ditos de 2" classe a ....
1 continuo ••.••.•• ,0, ., . . . . . . .
4 serventes, diaria 3$.')1)0 ..•.•
Conductorcs e estafetas, dia·
o •••

rias diversas.

o ....... ..

3:onoMoo

3:000$000
2:200$')00

1:800~000

1 administrador •..••.. '.' .•.•
1 contador .......
1 thc~oureiro .....
2 chefes tie seC(,'ão a ......... .
o ••••••••••

o •••••• "

2 101 oillciaes 11. ••

••

o • o •••••••••

42·' ditos a .••....••..•• o • •
83·' ditos a ..•..•••........ :
1 fiel do thC!!oureiro .•.. , ••.•
1 porteiro •••.•.•.•.•.•...•.•
ti amaauenses a .•...••..
12 praticantes a ............ ..
9 carteiros de la classe 8. ....
18 ditos do 2" classe a •..•..
1 continno •..... o o ' • • • • • •
3 serventes, dia.rill. 3~00 •• '"
Conducl.ores e estafeto.,s, dia·
rias di versas.
o o ••

o.

N.

ll-AD:dINISTRA.ÇÃO DO CEARÁ

2:000$000
l:ROO$OOO I administrador ......... . ... .
1:200~OOO I contarior .................. .
1 thcsoureiro . .•.•...••...•.•
2 I r,o o1fieÍ<tM a ........•...•.
32° 5 ditos a ................ .
I fiel do thcsoureiro .•.
1 porteiro ......••..•.••...•.
PARÁ
3 a,manuenses a .•......•.•..
8:4I)O<!:OOO 6 pra.ticantes a ............. .
6:00()~OOO 8 c3.rtciros a ................ .
5:oüo-:;noo 1 continuo .........•...•....
4:800$000 2 serventes, díaria... 3$500
4:200!!-OOO Con(luctores e estafetas, diarias
3:600$000 diversas.

1:80~000
2:000~00()

N. 12-ADMINISTRAÇÃO DO

1 administrador ............. .
1 contador .................. .

1:8008000 1 the~oul'eiro ••.....•...•...•
1:200$000 2 los otHciaes a ............ ..
3 2°' ditos a ....•..... '" ... .
1 fiel do thesoureiro ... . •... ,.
1 porteiro .•......... 0.0 ••• ' •
4 amanuenses a .............
R praticantes a. ............. .
N. 9- Am.nNISTRAÇÃO DO PARANÁ
9 cart(',iros a ............•..••
1 administrador.............
6:000$000 I continuo .............. . ... .
1 contador ........ ,.........
4:000S000 4 serventes, diaria. . . 3$500
1 thesoUl'eíro................
3:000s000 Conductorcs e estafeta.s,diarias
2 lo, officiaes a ..•..
3:00ü~OOO
diversas.
o

O'

o.....

8 praticantes a ••••.•. o. o,...
9 cartei.ros a........ .........
1 continuo..................
4 serventes, dia ria 3$.')00 .....
Conductores e estafetas, diarias diversas.

3:000S000
3:000$000
2:400:5000
2:000~000
2:000~OOO

2:000:::;000
1:800S000
1:800~OOO

1:200:?Q00

MARANHÃO
6:000~000

4:000:1,;000
3:000$000
3:000$000
2:400$000
2:000~OOO

2:000~()00

2:000S000
1:800$000
1:8000000
1:200$000

2:400$00!)

2:000!000
2:000~OOO

2:000$000
1 :800$000
1:800$000
1:200$000

N. 13-ADMINISTRAÇÃO DE AI"AGÔAS

1 administrador ..•.... . •..•
1 contador ................ ..
I thesourciro .............. .
1 l° omeial ........••••..••.
2 2° 0 dit.os a. ............... .
1 porteiro ..•.•••..••.••.•••
3 amanuenses a ............ .
6 praticantes a ............. .
N. II}-ADMINISTRAÇÃO DO AMA7.0NAS
16 carteiros a •.•.••••.••..•.•
I administrador .•.•••••...•
6:000$000 6 serventes, diaria. . 3$000
I eon tador ...••••••.•
4:000$000 Conductores e estafetas,diarias
I tbesoureiro .............. .
3:000$000
diversas.
o •••••

6:000$000

4:000~OOO

3:Q()~1)1)0

3: (XIO$OOO
3:00u!l;OOO
2:200$OilO

••

3 2·· ditos a. . ... .. ...... . . ..
I fiel do thesoureiro., ..•.•.•
1 porteiro...................
4 am'llluenses a...... .........

1:800$000
1:200$000

divofS::ts.

o ••
0

2:000~OOO
I:HO()~OOO

Conductores cestafetas,diarias

o •••• "

N. 8 - ADMImSTRAçÃO DO

3 OOOSOOO

2 400$000
2 000$000
2 OOO~090

5:000$000
3:400~000

2:400:\;000
2:400$000
1:800$000
1:6005000
1:600$000
1:400MOO
1:400$000
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N. 14 -ADMINISTRAÇÁO DE SANTA CATlIARINA

1 admini trador .• .. ...... .. •
1 contador ..... •.... , .. . .... •
1 tbesoureiro .. . .. .......... .
1 lo offlcial ...... ........... .
2 2° 9 dito . .. . .. . .. . ..... . " .
1 porteiro ... , .. . . . .. . . ...•. .
2 ama.nuen es a . . ....... .... .
4 praticantes a .•. .. . .. , .. . ..•
7 carteiros a .. . . .. .... . .. ... .
• 1 er vente, diaria.. .
3$000
Conductores e estafetas,diarias
diversas.
N. 15 - ADMINISTRAÇÃO

5: 000000
3:400 ' 000
2:400 000
2:400 000
I: 0000
I: e O 000
1 :60 000
1 :400. 000
1 :400 000

1 admini etrador . . ... .. ... . .. .
1 contador . .. . . .. . . . ...... . . .
1 thesoureiro . .. .. .. . . . ...... .
1 offlcial . . •. ... . ..... . ..... . .
1 porteiro ... .. .. ....... . .... .
2 amanuen es a .. .. . . . .. .... .
4 prati cantes a .. ....
3 carteiros a ........... ...
1 en ente, diaria 2,$500 .
Conductores estafetas, dlar ias
diversas .
17 -

admini trador .. . . ..... . .. . .
contador . ... . . . . ....... . . .. .
thesour iro . . . . . . .. .. .. . . . . .
1 offieial . .. . . . . . ....... · ·• ·· ·

1 porteiro . . . ..... . . ... · · .· ···
1 nmanuen e . .. . .. · · · · · · · ··· •
2 praticaot a .. .. .. .... .. ..
3 car teiros a . . . , ...... . . .... .
1 erven te, li iaria 2 00 .
Conductores e e tafetas, diarias
diver as .

..

00

•

ADMINISTRAÇÃO DA PARtUlYBA
DO
OI TE

1 admini trador ... . .. . .. .. . ..
1 contador . . . .. . .•..... . .. . ..
I t hesoureiro ... . . .. .... ... .. .
1 official. •.. . . •... •..•. .•.. . . .
1 porteiro ..... . . .. •. ... ... ...
3 amanuenses a .. •.. . . . .. . •..
6 praticantes a ....... ...... . .
9 carteiros a . . .. .. .... ' .. ... .
1 servente, diaria 3 00 .
Conductores e estafetas, dlarias
diversas.

N. 19- ADMI ISTRAÇÁO DE SERGIPE

4:000
3: 000
2:000
1 :800
1: 600
1 :600
1: 40
1 :400

4:000 00
3:000$000
2:000$000
1 :800 00
1 :600 '000
1:600 000
1:400.000
1 :400$000

.20-ADMINISTRAçÃO DE MATTO GROSSO

N. 16-ADMINlSTRAÇXO DE GOYAZ

N.

1 administrador . .... ....... ..
1 contador . . . . .. .. ... ........ .
1 the oureiro . •.. . . .•.. • ... . ..
1 official. .... •• .. . · . . · · ··• ·· ·
1 porteiro , . . ..... .. . . .. .. • ···
1 ama.rru n e a . .. .. • ··· . ·· •··
2 praticantes a ...... . . ...... .
5 carteiros a . .. . ..... .. . , ... .
1 servente, diaria 3$000.
Conductor e estafetas, dlarias
UiveI' as.

administrador ........ .. . . .. .
contador .. . . .. .. .. . .. .. . . . . .
the oureiro . . . . . •.. . . •. .• .• .
official .. . .. . . .. . .. . ·· · ····•·
1 p r OOiro . . . ... .. ... .• . . ... . .
1 amanuens . .. .... . . . . ... . . .
2 praticant s a . . . .. · . . ·• ·· ···
4 carteiros ao . .... . . .. . . . . ... .
1 s rvente, diaria 2$500 .
Conductore e estafetas, diarias
diversas.

1 porteiro ... .... ...• .. .... . ..
2 amanuen es a .... . . .. . .. . . .
4 pratica.ntes a .. . . . . .. . .. . ' ..
6 cart ira a ......... .. .... ..
1 ervente, diaria 3 000 .
Conductores e estafetas, dlarias
diversas.

.....

ADMINISTRAÇÃO DO RIO GRANDE
DO NORTE

1
1
1
1

22°1 ditos a .... .... . .... . ... .

00

N. 18 -

DO ESPIRITO SANTO

1 admiTIi tradOl' .. ..... .. . .. ..
1 contador . . . . . • .... . ....... . .
I the0ureiro ..... .. ... . . ... . .
1 l o offi cial. .. .... . ........ .. .
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000
000
000
000
'000
000
000
000

N. 21 - ADMINISTRAÇÃO

4:000$000
3:000$000
2:000$000
1:800 000
1:600 000
1:600.. 000
1:400 000
1:40 ,, 000

DO PlAUHY

1 administrador .. ........ .. ..
1 contador .... . ......... .... ..
1 tbesoureiro . ..... , .... .. .. ..
1 omcial .. ...... .. .. · .. ...... ·
1 porteiro ...... .. ... ........ .
I amanuense . ..... ... .. ·· .. ..
2 praticantes a ...... ....... . .
3 carteiros a .. . . .. .......... ,
1 servente, diaria 2,$500 .
Conductores e estafetas, dit\rias
diversas.
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22-SUB'ADMINISTRAçõES DE MINAS GERAES

NAS CIDADES DA

CAMPANIIIA, DIAMANTlNA

E UBERABA

3 sub·administradores a .....•
3 con tadores a ..... . . . ...... .
3 thesour iros a ............. .
3 olJiciaes a .... .... . . .. . , ... .
3 porteiros a ..... . ........ . . .
3 amanuenses a. ' " ....... .. .
6 praticantes a .............. .
6 carteiros a . . . ...... ... , . . .
3 serventes, diaria. 2$500.
Conductores e estafetas, diarias
diversas.
Observações
Os the~oureiros das administrações, além
dos v ncunentos marca.dos, terão uma grati·
ficação para quebras, sendo 800 para o do
Di tricto Federal e o lo estado do Rio Janeiro;
600 para o de S. Paulo, 400 para os das
outra ~ administrações, sub-administraçõ
e
agencias de I" cla e; ~ os vencimentos do
thesoureiros destas agencia serão correspondentes a 3/4 do vencimento do respecti vo
agente.
Sala das commissões, 5 de agosto de 1893.Americo Lobo- Manoel Barata .
Em seguida, o Sr. presidente designa para
ordem do dia da essão seguinte:
Di cu são unica da redação das emendas do
Senado á propo ição da Camara[dos Deputados,
n. 98 de 1892, reorganisando o serviço do
Correio Federal;
2" discussão do projecto n. 35 de 1893, concedendo amnÍiltia aos comprom ttido no'
acontecimento no estado de anta. Catharina;
2a dita da prop sição da. Cami>."a do~ Deputado n. 36, de 1893, fixando a despeza
do Ministerio da Marinha, para xercicio
de 1 94;
Conti nuação da 3' di cussão da proposição
da Camara dos Deputados n. 101, de 1892,
autol'isando o governo a contractar com F.
Dancker a construcção de uma strada de
ferro da Capital Federal a Entre-Rios;
2" di cussão da proppsiç10 da Camara do
Deputados n. 48 de 1893, autori ando o governo a conceder um anno de licença com 01'dena.do ao Dl'. João Evangelista de Ca tros
Cerqueira, lente da Faculdade de Medicina da
Bahia;
.
2" dita da propo ição da Camara do Deputados n. 33, de 1893, autorisanda o Poder Executivo a mandar reverter em favor de D. Ca. rolina Angelica de Andrade Va coneellos a
outra parte do meio soldo da patente de seu

finado pae, tenente-coronel Joaquim José de
Andrade Vasconsellos, que competia ásuaíallecida mae, D. Jo epha Cruz e Silva de Andrade, a contar da data do fallecimente desta;
2" dita da proposição da. mesIl\a Camara,
n. ::,2, de 1893. concedendo a. D. Henriqueta
Carneiro de Melldunça Faure, viuva do Dl'.
Antiooll0 do Santo Faure, lente da E cola
Militar e Polytechnica, a pen 5.0 de 200$
mensaes, incluindo-se o meio soldo que ora
percebe;
2" dita da propo ição da me ma Cama,ra
n. 31, de 1893 , tran ferindo para Maria Euridice de Araujo eves, a pensão que do Estado percebia sua fallecida mãe,
Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde .

n/o sessao

em 7 ds agooto de 1893

Presidel1cia do Sr . Prudente dé Moraes
(vice-l'residenie)

u:\nrARToDIE~TR -

Chamad!\ -

Parerer -

Leitu ra da acta. - EXPEDO 1 tA Encerra.mento

OnOEM

da rl iscu s:1.o da r edacção

á. proposição

D.

Q8 -

2&

discussão do projecto D. a5 - Discurso do r. Presi,lente - Di~curs oS dos r5. aldanha Mal"IUbo e Presiôente - Ence rmmento da discu sã o - 2' discussão
da propo siçã.o n. 3G- Discurso e emendado Sr. AIfn e.ida Barreto - Enc rramento da di!'c ussão e VQtac;5.o -

Hequerimonto do

r. A. Baena:::- V otação

da redacção :i. pr o posição n. 9S - VOtIlCU.O do project o u. 35 - Discus'Õ:o da proposiçiio u. 101 -Discursos e r querimento do r. Alnorico Lobo - DiscurSOS dos Srs. C. Ottoni e Elyseu Ma,.tins- Emendas
_ L\diamento da. discuss;;'o - ObservAções ao SI" .
Presidente.

Ao meio-dia comparecem 27 Srs. eenadores,
a saber: Prudente de Moraes, Antonio Baena, Thomaz Cruz, Souza Coelho, Joaquim
Saemento. Nina Ribeiro, Cunha Junior, Elyseu Martins, João ordeiro, Amaro Cavalcante, Almeida Barr to, João eiva, Firmino da
Silveira, Ro a Junior, Coelho e Campos, Q.
Bocayuva, Braz Carneiro. Ari stides Lobo, aldanha Marinho. Joaquim Felicio, C. Ottoni,
Americo Lobo, Joaquim de Souza, Silva Canedo. Joaquim Murtinllo, Genero o Marques
e Raulino Horn.
Abre-~e a sessão.
E' lida, posta em discussão e, não havendo
reclamações, dá-se por approvada a acta da
sessão anterior.
Comparecem depois de aberta a sessão os
81's .: Francisco Machado, Gomensoro, Cruz,
Coelho Rodrigues, Catunda, José Bernardo,
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Oliveira. Galvão, Gaspar Drummond, Virgilio
Dama. io, Laper e Esteves Junior.
Deixam de comparecer com causa participada os SI' .: João Pedro, Gil Goulart, Manoel
Barata, João ~arbalho, Manoel Victorino, Domingos Vicente, Monteiro do Barro, E. vVandenlwlk, Aquilino do Amaral. Pinheiro Machado e Julio 1< r ta; e sem causa participada
o 1'8.: Theodoreto outo, Joaquim Pemambuco, M ~ia de Gu mão, Ruy Barbosa, ampo atles, Rodrigues Alves, Pinheiro Guerie ,
U. do Amaral, antos Andrade, Luiz Delfino,
Ramiro Barcellos e Paranhos.
O SR . 30
FlCRETARIO (senlindo ete I") dá.
conta do guinte
EXPEDIENTE
o mcios :
Do Mlnisterio da Justiça e Negocios Interiores, datado d 5 do c 1'1' nte, dev 1vendo, sanccionado, um do autogl'aphos da
resolução do Congresso acionai, qu dividiu
o estados da União em districtos eleitorae ,
de accordo com o . rt. 36 da lei n. 35, de 26
de janeiro d\3 1892.-Archrve-se o autographo e com munique-se â. outra camara.
- Do mesmo mini terio, de igual data,
devolvendo, sanccionado, um do autographos da resolução do Congresso Nacional,
que concedeu a D. Thereza. Flor ntina d
Cantalice, irmã do capitão de fra"atH, Francisco Fla,riano de Cantalice, uma pensão mensão equivalenite ao meio soldo daquella
patente.- Arehve-se o autographo e . communique- eá outra camara .
- Do mesmo mini terio, e de igual data,
devolvendo, sanecionado, um dos autographos da resolução do Congresso Iacional
que elevou ó. quantia d 30 mensae'> a p nsal concedida por decreto de 22 de fevereiro
de 1890 a. D. Maria G~rtrude da Mott.... Viira. da. Sil vn. (viscondes a de Vieira da il va)
repartidamente com sua filha D.Helena Vieira
da Silva .-Archive- e o autographo c communique-se á outra camara .
-Do governador do estlttlode Matto 01'0, 80
remettendo,imprf'ssos,doUB exemp lare da lei
n. 34,de 7 de junho findo,estabelecendo o process para as el iQÕes estadoaes emunicipaes.
- Archive- e.
O SR . 4° ECRETARIO (servindo de 2 0 ) I e
va.e a imprimir, ,P3:ra Lentrar na. ordem dos
trabalhos, o e~umte
PAREOER N.

164 - 1893 .
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tricto Federal á r olução do eon elho Municipal' que o autorisa a mandar ~alçar a rua
Fr,lDcisco Muratori, na. fregueZla de anto
Antonie. e vel'iflcou que não se cingem ao
que dispõe o art. 20 da lei n. 20 de setembro
d 1892, i to é, não ver am sobre infracç-es de
lei ou regulamento em vigor, ca ·os unicos em
que pode ter Loga" o veto .
E porque a re olução vetada não se acha
em de aecordo coma Con timição e leis federaes, nem em leis e regulamentos do Districto
Federal, é a commissuo de parecer que o veto
seja rejeitado.
&'llatlas commi õ s, 29 de julho de 1893. J. L. Coelho e

Ca)/~POS. -

R. Nina Ribeiro.

.\. commissão de constituição concorda com
o parecer supra .
ala das commis ões, I de agosto de 1893.F. Machado.- Q. Bocayuva .

o Sr. Pr-esidente - Não havendo
quem queiraapalav1'a nahora do expediente,
passo á ordem do dia.
ORDEM DO DIA
Entra em discus -o unica a qual encerrase em debato adiando- e a. votação por não
haver ainda numero para deliberar. a 1'edacção da m nda d Senado, sub titutivo da
proposição da. Camara dos Deputados, n. 9,
de 189-2, reol'ganisando os serviços do Correio
Federal.
Se"ue-se em 2" d iscus ão o p1'ojecto do Senado~ n. 35, do 1893, concedendo amni tia aos
compromettidos nos acontecimentos do estado
de Santa Catharina.
O Sr. Pre id nte-Em sessão de 5
do corrente o r. aldanha Marinho requereu urgencia e dispensa de impre sã afim de
el' Hado para, ordem do dia e te pr decto ; o
que foi concedido pelo eoado.
O art. 154. do regimento diz:« as materias sujeitas a duo.. dii'cUSSÕ s, a urgencia
di 'pensará o intersticioda 2" para 3"; mas sujeitas a tres di cUBsões dispens"rá a la e o
intersticio da 2" para 3".
A me,a de accordo com essa disposição do
regimento, deu para a 2" di cnssão na s ão
de hoje e te projecto, dispensando a I" di.cussão e pre cindindo mesmo da audiencia da
com missão respectiva.
Eatretanto si o enado eatender que deve
sobre este projecto ouvir alguma da commi sóes da casa, antes m ~s mo de ser votado em
2" discrusão ,poderá a sim resolver.

A commissão de justiça e legislação exa.O Sr Saldanha l\l:arinho. -Sr.
minou as razões do 'Delo do prefeito do Dis- presidente, acato muito a deliberação de V.Ex.
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mas entendo qun na questão actual podemos ue I :866$666 destinada ao membro civil do
votar em l" discussão e serem ouvidas as conselho naval.
commissõe~ para a 2" ,entretanto o Senado reS. R.-Em 7 de agosto de IS93.-Almeida
solverá como melhor entender.
Barreto.
O SI". Pre~ident,e-Ao Senado cumpre resolver .Si ninguern requerer a audiencia
o Sr. Almeida Darret,o - 81'.
de alguma commissão,encerrarei adisc u~são e presidente, quando apresent.ei a f\menda á
submettel'ei o projecto a voto:; ; e logo depois, consideração do Sena.do não tinha verificftdo o
o darei para 3a discussão na sessão se- seu verdadeiro alcance; porém agora vejo
guinte.
que alia tem toda razão dt) ser , como é facil
N!nguem mais pedindo a palavra, encerra- provar.
se a discussão.
Da Camara dos 8rs. Deputados mandaram·
me dizer que a emenda Que subemetto it cono ~r. Pre8ident.c-A lista. da porta sideraç.
;'i.o do Senado, é bastante justificavel
accusa 32 81'S senadores presentes, mas não
se achando numero na sala vai se proceder á. por quanto o decreto fi. 2208, de 22 de julho
de 1858, que organizou o conselho naval, dá
chamada.
O Sr. 10 secretario faz a chamada e verifi- para. o secr etario quatro contos.
ca-se f\starem presentes 31 Srs. senadores,
Keste mesmo decreto, encontra-se sob I) titendo-se ausentado o Sr. senador Cunha Ju- tulo-Obscrvações-estadiposição,que diz (Ui ):
nior.
~Quand.o um membro do conselho fôr sepercebcl'n. uma. gratificação arlJitrada
o ~r. Prel!õlident,e- A votação do cretario
p<'io ministro, e que nunca excedera ê1 terça
projecto fica addiada por falta de numero.
Segue·se em 2" discussão com a emonda oITe- l)artc dos respectivos vencimentos».
Eis a razão por que vem, por a.ssim dizer,
recida no parecer da commissão de finanças,
o art. L" da proposição da Camara dos Depu- reproduzida no orçamento do ministerio da
,nari nha a disposição do § 2', compl'ellendida
ta.ào~, n. 36 de 1893, fixando a despeza do Ministerio da. Marinha para. o exercicio de nas observaçóes de q \:le falh~ o me~ mo decreto,
'\ugment.'l.ndo esta 3·' parte da gratifi(',açiio.
1894.
Convem notar, entretanto, que no orçaO Sr. ,,'-hneidn Barreto-Agora mento do l\Iini8terio ela. :\larinha esta gratifimesmo me chE'ga ás milos o parpcer da com- ç{í,o foi já augmentada . De quatro cautos que
missão sobre o orçamento do ministerio da pcrcebia o secretario, passou a ter cinco contos p, Rcisccnt.os , como c;onsta do relatorio do
marinha..
Nelle vejo o § 2" das emendas da Ca.mara ministro. que aq ui tenho presente e mais
ain'\:}. a gratificação de I :866,s6ô6, que lhe
do qual dis<.:ordo.
quer fazer presente a Camara dos 81'S. DepuDiz (W):
tados, sem que fosse ouvido o míniswrio com(Augmente-ge J :866$666 par;!, p:tpetente.
mento de 1(3 de vencimentos
Vem a ser, portanto, sete contos e quatro
ao membro eífectivo civil, por
cento e sessent.:'t e sei~ mil seisceNtos e sC!:t8enta
ser tambcm secr etario, nos tere ~eis réi~ de gratificação.
mos da lei ele orçamento de
Acho que ostes vencimentos são incOlnpa1892, e de accordo com a obser
ravclmente muito maiores do que aquelles
vação 2" ela tabella de vencique percebem os membros etrectivos do
mentos que acompanha o demesmo t ribunal naval.
creto n. 2208, de 22 de julho
Pai' isto julgo que a. emenda está por sua
de 1858) e em vez de 38:40~
natureza mais qu e just.ificada, visto como. no
diga-se. . • . . . . . . .. . .• . . . . • . . . 40: 266S666 relatorio
do mini~t.ro da marinha, ficou eleAssim eleva-se em I :866$666 os vencimen- vada a tal gratiticaç.ão daquclle funccionario
tos desse membro do conselho naval.
de quatro a cinco contos e seiscentos.
Peço li. V. Ex. que acceite uma emenda
A ad rnittir-8e, por'em, a outra emenda, que
supprimindo a da Camara d05 8rs. Deputados, manda augmentar mais uma f;ratitlcação,
quc vou lê!' .
sem levar em conta. a de 1:600$, daM pelo
Vem á mosa, é lida , apoiada e posta, con- ministro. tera tre8 contos e quatrocentos e
junctamente em discussão a seguinte
tantos mil reis de gratificação! E' demais, em
só exercicio.
Emenda
Eis a razão por que a cceitei o alvitre, que
me fora lemlJrado por um dos membros da
No art. l° ~ 2" - restabeleça-se a proposta outra casa, de apresentar quanto antes uma
do governo, reduzindo-se, portanto, a rubrica emenda supprllssiva áqueIla que veiu consi-
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gnada. no orçamento do Minlsterio da Mari·
nha, em que fo e por elie proposta.
Julgo ter justificado a emenda que mandei
á mesa. E' o que tinha a dizer.
E' encenrrada a discussão.
Segue-se em 2' discussão, a qual encerra-se
sem debate, o art . 2° .
Verificando-se a presença de numero, para
deliberar, procede-se á votação.
E' approvado o art. 1°, salvo as emenda
do Sr . ALmeida Barreto ao § 2" e da comroi são de fi nanças ao § 17.
São successivamente approvadas as emen das.
E' approvado o art . 2° da proposição.
E' a proposição, assim emendada, adoptada e passa. á 3" discus' ão.
O SR. ANTONIO BAENA (pela ordem) requer
di pen a de intersticio para a 3" discu 5.0 da
propo ição.
.
Consultado, o Senado concede a di p nsa.
Proc de-se tamb m, com o segui.nte resultado, á vetação da materlas cuja discussão
ficou an terlOrmente encerrada.
E' approvada a r edacçã.o da emenda do
Senado,sub titutiva da proposição da Camara
dos Deputados, n. 98 d 18P2, reorgan isando
os serviços do corr io federal.
E' approvado em 2" discu ão, e endo a 1optado passa á 3°, com dispensa de inter ticio,
vi to ter sido consid rad matel'ia urgente, o
projecto do Senado, n. 35 d 1893, concedendo
amni tia aos compromettido nos acontecimentos do estado de Santa Catharina.
Continua em 3a di cu são, com as emendas
approvada em 2" e com a oft'erecida ne ta., a
propo ição da Camara dos Deputado, n. 101,
d.e 1892, autori 'antlo o governo a contractar
com F. Duncker, ou com a companhia por
elte organisada, a concessã.o de urna linha
fer'.le& que, partindo da Capital Federal, vá
entroncar·se em Entl'e-Rios com a Estrada de
Ferro Central do Brazil e pa~ando por Pe·
tropoLis.
O SR. AMERICO LOBO (pela oreZem) d clara
que retira o 'eu substitutivo que apresentou
em se ão anterior e cuja publicação se e ue,
attendendo a que nã teve outro intuito sinão in'fQcar, propon do-o , a attenção ,do go·
verno paa tal assumpto, o que está CORse
gu ido.
Substitutivo

o Congresso Nacional resolve:
Art . 1.0 O Poder Executivo mandará proceder a estudo para a on trucção de uma
via-ferI' a, de bitola de 1,m60, que ligue directamente a Capital Federal á estação de En·
tre-Rio,S.
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Paragrapho unico . Estes estudos poderão
er feito pela via ingella ou dupla da bitola
ImOO, em prolongamento da E trada de Ferro
do Rio d'Ouro, ou por onde convier.
Art. 2.° O governo abrirá o credito necesario para a· execução desta lei ; revogam-se
as di posiçõe em contrario.
Sala das sessões, 5 de agosto de 1893 . Americo Lobo.
C nsultado, o Senado cOllsente na retirada
do substitutivo.

o Sr·. Cbrlstiano Ot.toni - Sr.
presidente, volto á tribuna muito contrariado.
Era meu proposito firme não tomar parte
nesta 3" dir.cussão, tão profundo é o desO'osto
com que ob:,,,rvo os meios, com que in teres 'es
de duvidosa moralidade cercam as cadeira da
Camara e as desta ca a, solicitando, pretendendo alliciar o voto de unlS e impor á outros
coacção moral.
O SR. ELYSEU MARTl S - V. Ex. está fazendo uma injustiça grande aos seus collegas.
O SR. CURI TIA o OTTONl - Perdão; interrompo o que ia dizenclo para re ponder: as
minhas palavras em nada offendeu nenhum
membro do parlamento.
Occupei cadeira no enado do imperio por
dez annos, estou ne ta casa ha mais de um
anno e nunca me aconteceu ser chamado á ordem por offender um co11eO'a . (Apoiados.)
Os meio são indecentes, sabe-o a casa.
Obri~a- me 0 nobre enador, com a sua reclamação, a dizer quejá vi aqui uma carta, não
digo escripta a quem, porque não estou a utorisado , quem é está me ouvindo, em que
dizia algu m altamente collocado: Meu a migo, vote neste negocio, como se tratasse de
minha pes oa.
São olicitações deste genero que se devem
a1fastar daqui a bem do decoro publico. Mas,
cedo começú a ser desvia.do do meu proposito;
fili começarIl a a salto r -me os apartes, bem po·
derei não laber o que dizer, porque as ideas
me fogem. Antigamente occupava a tribuna
uma e duas horas sem apontamento; hoje, si
o· não trouxesse ( mostra uma tira de papel ),
com cer~eza me perderia no debate, mesmo
sem apartes, quanto mais com elies.
O SR . ELYSEU MARTINS - Não pretendo
dar·lh'os.
O SR. ClffiISTIANO OTTONI-Torfio a dizer: o
desgo to que estas cousas me causam, afastavam-me da tribuna e era propo ito meu
não tomar parte na 3" di cmsão.
Entretanto, tenho compromiss tomado perante o Senado e perante uma entidade maior
que o Senado, que é o meu dever, e de·
mais os oradores que me precederam, todos
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mai ou menos a mim f:e referiram e haveria.
ató descurtezia c m os meus tres collegas si
não dirj~1sse algumas palavra a cada um
den es .
E' o primeiro o meu conterraneo, autor
de uma eD'nnda. que acaba de retirn.r. A
r azão altep:n,da para retirar a emenda pareceu-me procedente· entretanto direi que si
o substituIjvo fos ' e po to a votos,teria o meu,
não porque me pareces e absolu tamente indi .
pensavel a. medida, mas porque principalmente rendi" homenagem a um principio são
pelo qual clamo ha muito tempo -a nece idade de não outorgar conce sóes desta ordem em estudos previos e orçamento.
A emenda pre crevia taxativamente os estudos, não o construcção.
Estes e 1.Udos tinham relação immediata
com outros a que se lo) tá, procedendo na Est rada Central para a construcção de uma 2"
via que (1uotro de algum tempo ha de ser
ne
aria .
O gover nO nos disse oillcialmente que a 2"
via tá parte em construc 'ão parte em estudo, e accr centou que ai" parte della até á
e ta.ção do Oriente, que comprehencle cerc.1. de
75 kil metro, 5.8 im como os 18 ou 16
ntre o grande tunel e a Barra do Pirah' Â
e uma linha facil porq ue póde se collocada
ao lado da ta via no me mo leito.
O enado ouviu, naturalm nte com surpr eza um nobre enador dizer qUfl aI n via da capital á Barra do Pirahy cu tou 19.000:000.
que a eO'unda custará. pelo menos ~ me ma somma, quando e ta segunda équasi toda
colJocada no m mo leito, apenas alargado.
São argumentos que devem er apontados
ao enado, a quem se não deve faz r a injusti~.a de commental-o .
Re ta óm nt estudar o melhor meio de
li"ar as duas secções através da serra, e a
distancia medida na linha actual é apeno. de
15 kilometrQ . Si os engenheiros prepostos a
estes studos reconhecerem a conveniencia de
levar a segunda via a um pouto d~ Parahyba
di ver da Barra (lo Pirahy, seI":t occasião de
con iderar a materia do substitutivo d:> honrado senador, que aponta sensatamente uma
das variante d a segunda via. E' tambem
por e ta razão que eu, bem que não considerasse indispensav l o substitutivo, não o condemnaria com o meu voto. Não o considero
indispensavel porque os engenheiros devem
ter a liber dade de propor essa m ma ou qua.l
quer variante qu m lho1' lhes parecer.
A 2" via como e tá projectada cu 'tará a 5.
ou a (lo parte do que uma, linha ind penden te :mu 'já. aqui se me di
fllle é inclUIer ente linha barata ou cara, porque atinaI sao
os accioni tas que pagam a differeuça, como
si uma estrada de ferro construida pelo quo.druplo (lo qu vale nã vi se n rar o pu1

blico que ha de amortisar esse capital com as
taxas que paga, e como si a. estrada barata
não fosse o primeiro dos elementos para o
abaixamento das tarifas.
A maravilba da auxiliar do Sr. Doncker,
diz elie, tem 148 kilometros, e a Uega, como
uma recommendação do seu projecto, que ha
de custar 40.000:000000.
Ora, feita a. divisão, vê-se que são em
media 270:000 por kilometro .
Mas, a lguemjá viu no Bra.zil estrada de
ferro que cnstalSse 270:000. por kilometI'O ~
Si se trata e de uma secção e pecial, atravessando serra. bem; ma em uma linha
como esta, 50 kilometros em planicie
áquem da serra, em obras de arte ; 80 kilometros de outro lado descendo su avemente
pelo valle do Rio Piabanha; . ómente no
meio vinte e tantos kUometros de subida de
serra. com um declive excepcionalmente forte. que diminue as dimculdades ; em uma linha destas em que 120 ou 130 kilom trQs
d s 148 ã de facillima c nstrucção ap ntase como grande vantagem ,como grande fav r;
con truir cada kilometro por 270:000 OOO!
Que pajz de beocio e te !
A Estrada de Ferro Central foi ter a
Entre-Rios com o em rego de um capital
de cerca de 24.000:00 ; são 198 kil metros,
e, portanto. 121 :000.' p r kilometro; entretanto, era uma e trada que venceu enormes difficuldades na serra, que tem deze te
tunei , s mmando alguns kilometr
devia
ubterranea, muitas obras de arte, com cinco
grandes poutes D OS rio Pirahye Pal'ahyba;
121 :000 por kilometro.
Entl'etanto, para a linha auxiliar que 80
diz ser muito mais facil,falão-no' em 270:000$
por I i lometro; e, si con eguir, como disseram,
diminuir a distancia a 132 kilometro , entio o cu to kilometrico será de 31O : 000, g[) I
Eis aqui a mamvUlla com que no qu rem
embair este industl'iaes, quando é certo que
podemos obter uma segunda vi;,. por pr
rasoavel, sem est.a monstruo a exaggeração,
preço que nãe acha explica,ção nas difficuldades top graphic.'l.. , e é só explicavel pela chimicas e usuras dos syndic.'l.tos de Londre ,pela8
quantias que hão de .extraviar pal'a. pagar
despezas occultas, escrlpturando-as ~.n verbas falsas nos livl'OS da companhia I
Senhores, este monstro não tem outra explicação; este negocio é até uma questão de
moralidade publica. (Apoiados . )
Seguiu-se na tribuna o Sr. senador João
" eiva. Peço licença para, por brevidade, designar pelo n me os nobres senadores; são no·
mes distinctos, cuja citação não 'póde ter inconvenientes .
O pl'imeiro argumento do Sr. João Neiva,
em defesa do projecto, no qual muito se de-
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mo,rou, é um argumento ad terrorem que tinha sido produz-ido o anno passado pelo nobre enador que se acha na minba frente, o
Sr. Q. Bocayuva.
O nobre senador, fallando com a unção e
seriedade com que co tuma expr~mlr-se,
de CL'eVeu o quadro da indi ciplina do pc: soaI
da E 'tradq. de Ferro Central, eivado de idéas
falsas de socialismo e communismo, alludiu
ás greves qUe teem bavido na e trada, e
estava por tal moclo impressionado, que previu o caso de uma interrupção no rviço
e disse- quer salvar a minha raspon abilidade, votando algum remedio.
Este aro-umento ad t~rro" em foi reproduzido pelo r . João Neivu, que de cr veu um
quadro lugubre, em cujas cores e curas muito
carregou ao mão, . Ex . viu, com olhos da
imaginaçã , a dynamite fazendo voar um
tunnel, anarchi tas abatendo pontes, arrancando trilhos em dous ou tres kilometros,
tornando a capital incommunicavel com
o interior, então exclamou: o corpo legislativo não cumprirá. o lIeu dever, inão acautelar tão grandes males; parece que meio de
110S sal varmos é a auxiliar o Sr . Donker !
Ora examinemo perfunctoriamente o argumento .
Emquanto o Sr . Doncker, ou os eus succe sores, ou prepostos, não chega com seu
trilhos a Entre Rio, claro está que nenhum
auxilio podem dar -nos .
Imaginemos, porém, que a estrada. e teja
concluida, tendo chegado a Entre Rio ; tem
o Sr. Doncker de organisar o serviço, de
recrutar o seu numeroso pes 0301, machni tas,
foguistas, chefes de trem, bagageiro, op ra·
rios das otftcinas, trabalhadores da carga e
descarga, feitores e jornaleiros da conservação
da linha; emfim, um pequeno exercito de
fuu.ccionario ' .
Ora. onde vae o r. Doncker, ou o comprador ' 'e sua conces ão, r ecrutar este pe 0301 ~
Irá recrutal-o na lua, no planeta,s, em algum paiz só delle conhecido, em qu não
lavrem idéas de soci:1lismo; onde pensa
encontrar população que inspire confiança
para o seu pequeno exercito de empregados ~
Onde, achará pessoal não arrectado pelas
me mas cau sas que conturbam ' o e pirito do
pessonl da estrada de feno ~
Evi entemente ha de recrutal-o nestQ
mesmo paiz ; e este paiz já fez muito
progrCj so, já tem a felicidade de po suir genios humanitarios, protecoores dos fracos
contra o fortes, que vem defender o operarias, organisal-os. insinuar-lhes verdadeiras utopia .
erá, pois, melhor o pes oal do 81'. DoncIter, seu preposto, ou comprador da sua
concessão do que o da Estrada de Ferro Central ~
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Não respenderá com seriedade quem disser
-sim.
esse caso quando o pessoal da Central fizer
voar os tunei , 3.batel' as pontes, arrancar
trilhos, quando emfim trancar uma porta., hade deixar a outra aberta ~
E' claro que não recorrel'iam a tal desatino,
sem previamente se entenderem com seus
companheiros do outro lado, d nos da. outra
porta. Já vimos isto nos Estados UnicIos.
Alli rara era a cidade que não tinha mais
de uma sahida por caminho' de ferro,demodo
que a interrupção em uma apena cau aria
augmento de movimento n s outra.
Entenderam-se um bello (lia os operarios
de diversas estrada, cobrindo v ta extensão do territor io em diver os e tados; e
no momento ajustado imul taneamente todos a bandonaram o tl'abalho .
Foi neces8ario levantar um e~ercito de
guardas nacionae para manter a ordem
e restaurar a circulação dos trens.
Aqui, em contacto o operarias do Sr .
Doncher com os da central, todo com as
mesmasideas; como crer que de um lado
fizessem v ar um tUll61 e de outro lado l\ão
voasse um pedaço de serra ~
Isto não tem senso commun .
Por consequencia o argumento ad terrorem do Sr. João ei va apezar das duas grandes capacidades que o recomendam, eu peço
licença para qualificaI-o com uma expressão, que não é desre peitosa mas é trivial e
só usada em conversações particulares ; o argumento ad tenorem não vale dous caracóes.
Que mais ~ Oceupou-se o nobre senador
com a minha mofina dos e tudo }lrévios e da
concurrencia. Como respondeu 1
«Não se deve exigir tal cousa, porque até
hoje não se exiO'iu.»
Negação do progresso, negação da nGces idade de corrigir abus , que entrego á. consider:1ção d Senado e pas o adiante.
Tratou em seguida o honrado aenador dos
calculas do Club de Engenharia, que julgou
errados,e corrigiu os erros, snbstituindo o algarismos por outros.
O parecer de ta club não foi um trabalho
precipitado, escripto sobre a perna, como se
diz vulgarmente.
O club, que tem em seu seio membros de
muito saber e de muita pl'oficiencia, chamou
a attenção de seus sacio para esta questão e
nomeou para estudaI-a uma commissão campo ta de profissionaes distinctos, d u dos
quae conhecendo intimamente o serviço da
Central.
Depois de estudar o umpto tlurante muitos dias, foi apresentado o parecer dessa commissão, approvado e publicado.
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Mas o honrado senador achou errados os
calculos.
Estou, para responder a. S. Ex. neste ponto,
em um grande embaraço, porque sabbado desenvolveu-se na casa com O'rande cópia de saber e de eloquencia esta theoria: os calculos
dos engenheiros, dos mathematico , das e pecialidades são uspeito, não devem ser invocados; os calculos, os alO'arismos apresentados
por amadores ou curiosos ão os que merecem fé, porque os mathematicos, o~ engenheir o . as especialidades ficam ad: tricto ás uas
fórmulas e deixam de metter em conta alguns
factores. Os amadore , não; teem o e pirito
livre, exprimem na equação todas as condi·
ções, e o valor do seu (Xi fica fóra de contes·
tação.
Ora, o illustre senador o Sr. eiva é engenheiro .••
O SR. J. NEIVA- ão "enhor.
O CURISTIANO OTTONI- ão pos o deixar de
reputa l-o tal.
O SR. J. NEIVA-Fui do estado maior de I"
classe
O CURI TlANO OTTONI-T m o curso de mathematicas ; tem-se occupado de muitas questõe desta esp ialidade, e ate o commando
do bombeiros exigia conhecimentos technicos.
Portanto, o eus calculos, os algar ismos
que S. Ex. apresentou, pelo mesmo motivo
llorque não podem ser acceito o do Club da
Engenha.ria, devem ser suspeitos.
Pelo que me permittirá . Ex. que addie
este ponto para ser liquidado com (-) autor da
lei de competencias que expuz ao enado.
Vou agora. ao honrado enador por Matto
Grosso, o Sr. Joaquim Murtinho.
O seu eloquentissimo discurso do ultimo
dia de sessão nã podia deixar de ter de pertado na memoria do auditorio a lembl'ança
de outro di.cur o seu, tambem eloq uente,
pronunciado a respeito de uma questão iden·
tica a e ta, o proj cto Melville Hora.
Com l.l1Ieito, os pl'ojectos são id nticos, parecem-so como irmão gemeos. O objecto de
ambos é erviço publico mal feito que se tra.ta.
de corrigir.
Um tra.tava de embarque e desembarque,isto
e, transporte de viajante I.! mercadol'Íail
de terra para os navios e vice-versa; o outro de transporte de mercadorias e viajantes
entre a Capital e Entre-Rios .
O remedio em ambas é linha auxiliar ao
lado dOi meios existentes .
O ponto da partida é o me mo em ambo os
projectos, Prainha para a ilha das Enxadas,
Prainha pa.ra Entre-Rio; uma linha continuando outra; Doncker prolongamento de
Melville Hora. Não póde ser maia completa.
ao identidade: até Q algarismo do capital de

que se fallava no primeiro projecto e o mesmo' os 40.000:000', levantadO!. em Londres
para a organisaçao daquelIa empresa são
ainda trasidos no segundo projecto.
Comtudo, fique claro que não arguo de
contradição o n bre s nador votando contra o
primeiro e em favor do segundo.
Para a me ma doença nem sempre apro·
veita o mesmo remedio .
Assim é na clínica medica, permitta-se-me
por um momento metter a mão nesta seara
alheia.
Dou doentes pódem accusar os mesmos sof·
frimento·, serem identicos o symptomas,
igua.l o diagnoitico, e entretanto vayiar a
indicaçã do aO'ente therapeutico .
O pratico tem de attender. além do exame
da mole tia, a outra circumstancia, o estudo da força do doente, o seu tempera.mento e até dizem elies, á sua idyo incrasia,
que eu não sei bem o que é.
E ta é a graRde difficuldade para a escolha do medicamento e muitas vezes dos erros
é esta a cau a .
Porque os medicos tambem erram,com todo
o respeito, e parece-me que o nobre enador
Porra no seu recipe pa.ra. a Estrada de Ferro
C ntl'al.
Conheço uma velhinha octogenaria, que
desde a ua crise de idade aos 45 ou ,(6 annos
principiou a soJ'feer grave le ões de orgãos:
tem sido tratada por mais de 20 medicos qU&
não duvidam da existencia das lesões, mas o
tratamento varia ao infinito.
Todos tem perdido a esperança de curaI-a..
E esta doente dis e-me 1130 dias: dos que me
desenganaram, 14 já morreram . (Riso.)
E entretanto a v lhinha tem o desaforo d.
i L' vivendo contra todos os preceitos da scien·
cia .
Esper que a doente chamada Estrada de
Ferro Central tambem vi verá, e capc.rit dI.!
certas applicações que lhe receitam.
Nã sei si este debate tem sido dirigülo do
melhor modo para completo esclarecimento
do Senado . Noto que as objecções, que me parecem mais serias ao projecto Doncker, não
recebem dos seus defen ores a minima re·
sposta; fogem della' como o diabo da'cruz.
Reputam nugas, cou a minimas de que O
pretor não cura e gyra o debate em roda deste
chavão, não direi chapa:-A estrada d' ferro
erve mal; é preciso auxilia.l-a. E daqlli nãO
se ahe; e, quando se insi te em algumas das
objecç~es não re pondida.s, replica. o meu
nobre collega o Sr. Neiva:- ão faz sinão repetir o que já di e.
O que hei de fazer sinão repetir objecçõe
!I. que ninguem, nem mesmo o nobre relator
da commi são oppõe a mai leve conte tação?
E' a primeira uma questão di inopportunidade, de incongruencia nas relaçõefl entre os
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poderes publicos , um erro de n.dminis trar,ão e
de governo .
Quando o Poder Executiv o nos (liz pela lJocca
do min Lstro da. re~pecti va repilI'ti,i1.o - A e~ t;'ada niio precisa de ou lr a que a ve·nh'L auxiiia l'; as medidas para I'egula.rimr o trafeg o
estão toda;; em a,ndamento : al gumas j ,i. e"üi.o
produzindo ;;C1I 8 c:!feitos e.ia o mdllOmm!'nto
vae sendo evid()nü,; a segunda via está par'k
em es tudo ; parte em construcção - ; esta
decr etação que pl'o,icctaes só pl'odu;ürá o
re~ultado de entibiar os que ])l'omovem
f;sta.s med idas, hã.o de recu sar á e;;tl'8.da
os meios de que JJrecisa, }X'rtuJ'bal' assim
p1'ovid()ncias qu e selo urgen te~ e que não
podem ( ~spe rar os anno~ que ha de ex igir
essa construcrão .
Quando o Poder Ex('cutivo nos diz isto, e
admissivel que o Pod('r Le{oiii:11ativo responda,
impond o 1\ med ida de que não pl'eci ~1. m e
cujos inconVE'nientes a pollLa,m '? Nã,o ser á desloea,r a l'esponsabiliuade da quelles a qurm
compete e la nçaL-a sobre o Poder Lr:gHativo ~
Kfio s()rá torno,r irrcspon ;;,~wl o governo,
r e.'lponsavei;; os deputa,no:; e senadores?
::li depOis nã.o tivermos os melhoramE'ntos
que são necc:5~ar io::: com que uireito censuramos o governo '?
Tendes vós a culpa, dirão, pol'que v ic~tes
intro met ter -vos em uma quest.iio que é de
admin i~t ração .
•
A' isto não se l'e~po nd(', são Ilugas, são
cousa.s mini mas de que () pretor n[to cura.
Nem a menor allusão te m sido feita a esta
Ob8e I' Vll ~~ão.

A segunda objeeção, que está no mes mo
caso, t'~ a, dimimli ç'ã,o ou n, <!f\pl'eciaç[o do valor .
(\;1 Eskad!l. de Fel'ro Central. que e Il a tlll'alrnentc\ mIl Ilos principaes elemelltlls do credito
publico, lIma das pl'incipaes verbas do aciivo
da Nação.
Dim inue-se ou não'(
Nem palaua sobre esta qu es tiio.
Suppondo mesmo que não se trata de alie·
nar a. esl.rada, o simples f'lct.O de conser vaI-a
em sua integ l'idade, concorre para o cr edito
pu hlico, Si se tem duvida a respe ito e si se
quer conhecer o valor da propriedadc , fi g ur0.mos o c.'J,~O da alíenal;iio por v enda. 01ferecida
a estrada em sua. integridade, ha de dar 'p rovavelmente mais tio quc cust.ou, porque
m€'nor era o capi1:<tl elllpre~ado, quando COI1 sta que o governo teve oi1'el'tade dons milhões
sterlinos, que ao cambio adual equivalem a,
mais de 200.000:000;5: com tal quantia é de
crer que as finanças folgavam, que o paiz
ganhava alguma cou sa,.
E perg unto: ínstallada unm em preza particulal' com o direito a receber todo o tra fego
de Entre Ri os, e com a prohibi (,~ ão da Cent.ral
de expe(lir Ulll viajante ou uma 3.rl'ol)a, de
SJ:;XAOO
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car ga da capital a Ent re R ios e de Entre R io~
a cn.pital, valor vena.! será o me~mo ~
Pois não é evid ente que, si al gllem tcnt.'lsse,
nuo podia c,'n corrcr c(,m aquellc felizardo que
ti rer obtido estlt concessão 'I EI, ~ i tentasse
C<lIlCOrt'el', não seria necessario índemni~ar o
concessionario 'I Quanto cust.aria esta indemni ~ açã tl? E' claro que na hypot hese dada o
v ;\lOI' "enal seria r eduzido á metade ou meno ~ , E qua,ndo o Jornal do Commercio diz que
a conce~$ão e um aücntado, diz-se aqui quo
o .7lwrwl fa.lta o l'e;;;pcito ao Senado. À'l as nem
pal~,vra 8ohl'e a questão do valor da estrada,
são nugaR, ~ão c oma~ minimas de qu e o p1'etor não cura.
!fa ma is .
O ceIt~b e rrimo monopolio, 11 cel'eIJrl'inD, i(lE~a
que nunca se praticou no mundo, Y3.e ser
ensaiada :n M';)lut 't':li no nrazil, n, linha
auxiliar de \lma est,rada que n ão o1fcrec:e
auxilio, impüe-no com a autoridade do govemo, como a inquisi<;ão quando invoC:1va o braço secular para exterminar here·
Comprehende·se que quando unm estrada
deixa ue dar vas,·(.o aos t.ransportes, si :18
caUSHS são accirlentn.cs ou cemporarias, procura-se removel-as.
Si, porém, silo causas per manentes, si o
trafego excede u. cal1acidari6'! da estrada, fazse outl'a .
11as esto. outra olrerece seu auxilio; a
conclIrl'cncia se estabelece em beneficio do
publico.
A.:'sim pl'ocodendo, si a lin ha n o,-a, tem as
excellencias apt'cgoadas , o Sr. DonckeJ' chegar :a I', Entre-lUas e diria a.o~ viajan tes e

°

mercadoria~:

Si não e8tais bem servidos , ha quem vos
sirva m c'lhor.
Si em vez de viaja.l' por uma linha que
dizem ma l tl'aça,da quereis deleitar ao v ista,
pr.rcol'l'cndo o ri;;o nho valle do Piaban,t; si
em vez de atravessar a ~erra. por eSCUJ'OS c
lug- ubreB subte r'I'all ellS, Qu er eis amenisar a
viagem com as Louçanias da risonha. cidade
de Petro poli ~; si em lugar de desembarCê\r no
esp.Ut'O e suj l) baino ria Gambôa . .. abro aqui
um pequeno par!'nthesis .
Ha allllO ~ e~la,l1do e m Lisboa com f] poeta.
Porto :Hegre, que julgava Porcuzal atI'azado
em rdaçCto 3. outras naç0f',s, exprillliu-se eUe
assim:
«Portu gal c a Gambôa da Europa , » (Riw uas,)
, . , Si, em vez de dirigir-vos a tal bairro,
qu el'eis ser conduzido~ ao cor aç1í.o da cidade,
ao centro do commel'cio, ao cru zamento das
duas mais bellas ruas comme['eia.e~ que temos, que sào a },Tunicipal e a dos Benedict itino~, abandonce ()ss;), estrada, e vind() a.
n ós ,
O que aconteccri;l, neste easo?
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i são verdadeiras as vantagens com que
no.; querem fa"cinar, a maior parte elo trafego lhes il'ia_
ad:1 mtLi. simplc do qn o viojant ,altar
de um trem para outro, do qu o export:1clores de mercadorias despacharem -na par:1
Entre Rio a entregar á auxiliar.
a SR . ELYSEU MARTms-Pagando trafego
duplo?
a R. CnRISTIANO aTToNI- Por que trafeg
du plo? Então nã podem despachar para Rutre Rios 1 Pois a tarifa até Entr'e Rio é a
me ma que a tal'ifa até á apitaI ~ As mel'cadoria não . ão de !Jachadas de estação pal'~
e tação ? A objecção cUl'io a.
Si a vantagen ão reaes, teria a auxiliar
a maior parte do trafego.
Mas ou por espit'ito de rotina , ou por motivos pecuLiare a alguns conviria eg uir o
velho caminho; e uma lIlinoria lá iria pela.
Barra do Piraby. Jada mai natu r;.tl.
Mas, quem levanta 40.000:000:' para no
beneficiar com uma estrada de 300:0 o por
kilometro, não precisa da maioria d trafego
precisa de tudo.
E' preci o probibir. Então não se orrerece
auxilio, impõe-se, com a autoridade do governo.
Este monopolio que se quer dar ao Sr'.Doncker merece estudo, e não tem sido con iderado devidamente.
a meu colJega, r. Americo Lobo, faLlou
neILe pela primeira vez. Eu me mo tinha-me
descuidado.
a famo o monopolio está no req uerimento
Doncker « o governo cederá o trafego».
A Camara não se deixou levar pela fa Llacia,
aboliu o monopol io, r edigiu o project.o de
modo que o auxilio seria offerecido, não seria
imposto.
Leia m o projecto da Camara.
Agradeço ao meu conterraneo, "1' . Americo Lobo, ter chamad a minha attenção
para este ponto que me ia escapando.
Leiam o projecto da Camara; não ha uma
palavra que auLori e este monopolio ; o
auxilio seria offerecido, nã seria impo to .
E' o que passou na Camara.
Seis eleputad ~, ao que par ce, fascinado,
isto é, convencidos da vantagens do projecto, receara m que a falta desta concessão o
estorvasse ; e entá ,pelo seu zelo pelo que
reputaram lnteres 'e publico redigiram uma
emenda, r estabelecendo o tal monopolio, dizeodo que a ee ão seria nos termos do ,'eque,'imento .
A Camara rej eitou a emenda .
Mas a commis ão do enado, om a me 'ma
con vic ão das vantagens do projecto, tomada
tambem do receio de que o I' . Doncker nos
escape, restabe1eceu o monopoliO.

E qunndo se diz: dai ao pretendente mais
do que elle pedi u, re p ndem não p Jiu a
principio, pediu depois que o proj cto veio
pam o enado.
Eu, em ca~o lIe conte tação, lerí:1 o trecll
do r equerimento; a elll el1(h\ e o Pl'ojecto lia
Camam; ma quem quizer póde vel'ificaI'.
Tambem esta icl éa cerebrina, qllo em ca.. OS
determina(los vae prejudicaI' muito' inte['e ses parti ulare ; e ta prohibi çã a ca,da
viajante da e tradu. do ferro de pa~al' pela
83.rra do Pil'n.liy . outra nu ga, é outl'a cou a
minimade que o pretor não cura; nem ~cfa.ua
em tal.
Este empenho d alvar a empreza D nel- eI'
da re tric\,õe que lh<.l imp z a Camara tam b m obl'e:ahe no modo como e redige a
o1ferta dos Ca mo o 30 0(" ,
Agora preciso ver a pr prias palav ra .
O r . Doncker tinha fOl'mulado o eu pedido ne tes termo . que copio do di"CUl'3Q do
relator da commLsão :
« O geverno coneol'dal'á em ced I' a. nova
linha tolo o movimento de pa sageiro e mercadoria pl'oven ientes do in tel'ior, que transi:arem pela e t:tção t!e Entre Rios e erá ccdido a companh ia. )}
Está aq ui bem claramente excluido pelo
Sr . D nclter o t r:.tfego que da capital parte
para Entre Rios, que é metade ou mai ele
metade,
A offerta é unicamente do que vier do interior, pa ando por Entre 1 io .
A Camarn.. porém, viu bem o opbisma,
a falta de fé de. ta pretenção , pOI'q ue
o trafego que daqui da capital se dirigi se directament á e tação Doncker, é t rafego cedido pela. Central, por onde tl'ansitariam os p('oductos, si aquella não existisse.
E' igualmente cedido.
Ese ophi·mapeloq ualoSr.D nckerdesde
o pri ncipio propõe-s a alo a1' metade do que
offerecia foi c rtado pela Camara, que dis e
- 30 n/o de toda a renda bruta .
eis deputados nthusiastas da idéa, querendo amparaI-a (6 natural, é logico), propuzcram sua emenda« t udo na fórma d
requerimento» e a emenda fui rej eitada , Veiu
para o euado o projecto - 30 "lu da renda
bruta .
Mas a commi ão ouviu o interes ado e redi ae.assim o seu ubstitutivo (tê): «concorrer
a companhia com 30 "lo da renda bruta, para
os cofres da nião, proveniente do trafego
de passageit'os e merc!ldorias que transitarem
por Entre Rios; estação da Central, e que
governo ~e obriga a ceder á companhi , a
qual cobrará os fl'etes pOlia. actuae tarifas da
Centra l applicá.das na extensão via Barra do
Plrahy » . .
Aqui e tà. clara mente supprimiuo de novo
o trafego da capital.
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o SR . BRAZ CARNEIRO- NãO apoiado; está e tal:.ão em Petropolis, de cujo trafego não
era j usto exigir os 30 % , e foi com isto em
ahi bem declarado; já o disse a V. Ex. !
que se redigiu o artigo .
O SR . CSRISTIANO OTTO I- Perdão; não IDQ vista
esta passagem por Petropolis foi seminterrompa, não falseio a questilo, nada oc- preMas
parte do projecto, já. se abia disso quando
culto : ouça-me .
eUe esteve na Camara. e a Camara redigiu:
O SIt o JOÃo CORDEIRO-Vae direito.
«30 % de toda a renda bruta . »
O SR. ClIRISTIANO OTTOl'l'I - Como está
Por consequencia, qual é a significação do
redigido o artigo assim se ha de inter- restabelecimento desta reducção ~ E' susto
pretar, si isto tiver de ser base de um de que a empreza não vingue; julgam-a tão
contracto do Sr . Doncker com o governo,
util que andam excogitando o que a Camara
Mas, já acudo á reclamação do nobre sena- negou para conceder-lhe .
dor .
ainda annulladas ás e. pertezas do
Na discussão, lendo este artigo, perguntei: Sr.Mas.
Donker os 30 % offerecidos são ínsuffi
e o da capital para Entre Rios ~
O nobr e senador me respondeu: «não ha ciente para fazer face ao prejuízo da Central
duvirla; 'ha de ser tambem contemplado ». com esta celeberríma cessão do trafego.
Esta insufficiencia o Club de Engenharia a
No seu discurso está i. to duas vezes : «Ha
de ser contemplado; mas não e tá no artigo: » levou á ultima evidencia : r elatorios na mão,
e accrescentou: «Si ha duvida, póde-se põr calculando com os algarismos da estatistica
do trafe.;o, demonstrou o prejuízo e orçou-o
mai claro».
em 800:000 por anno, na hypotbese de erem
O SR . BRAZ CARNEIRO-Perfeitamente.
cedidas 50 .000 toneladas em cada direcção.
O SR. CHRI TIANO OTTOl'l'I - Onde está a
Não acompanharei os algarismos do Club
emenda que põe mais claro ~ O projecto vae de Engenharia, que disse o nobre senador
seguindo o seus termos com ambiguidade.
não merecem fé; oppoz-Ihe outros que não
O SR . JOÃo CORDEIRo-Apoiadg; deixa du- posso examinar, porque o discurso não está
vida horroro a.
publicado .
Os do club teem a autoridade de duzias de
O SR . ClIRI TIANO OTTONI (lê) :
engenheiros que não são engenheiros das du« Do t rafego que transi.tar por Entre Rios e zias; pelo que louvo-me nel1;,s; os do n0bre
for ceclido á. auxiliar.» (Apartes.)
senador não os tenho presentes; que fazeI> ?
Emprega a conjuncção copulativa e, passar
Confessarei que a vingar a teoria do nobre
por Entre Rio e ser cedido,
enador , são os seus calculo que devem er
Vae o Sr. Doncker com es a lei fazer o seu acceitos porque não são de profissional. O
Gontracto: manda, porventura, o governo nobre senador o era; mas tendo- e dedicado
buscar os Annaes para ler os di 'cursos do ba bastantes annos a outros estudos, ne tes
nobre senador ~ Alguem o crê ~ Sabe o mi- e foi tornando amador ; e é por sso, diz eUe,
nistro que e tá con tractando o que é que se que os seus calculos mel'ecem fé. O Senado
disse no Senado a eS'e respeito? Ha de se julgue.
Peço, porém, licença ao Senado para reguiar por e tas palavra .
E dirá o esperto Sr. Doncker, eu 011'ereci commendar o correcti simo e cripto dos trea
. ómente i. to ; o que vae daqui da capitaluão 13rovectos engenheiros que assignaram o paestá incluído ».
recer do Club de Engenharia,o qual vem hoje
E' a i to que o nobre senador respondeu: no Jornal do Commer cio . Ahi se diz como foi
«Póde-se pur mais claro. » Parque não diz ao calculado, por exemplo, o custeio corresponmenos- todo o trafego , ida e vinda ~
dente á. tonelada--- kilometro, avaliada POI'
O SR . BRAZ CARNEIRO - V. Ex . apresente essa com missão em 10 réis . O Sr. Doncker
uma emenda; eu acceito.
de cobriu, não sei como, que em logar de 10,
O SR. CnRISTIANO OTTONI-Valha-me Deus ! são 33 réis.
Este algarismo do SI' _ Doncker que teve
Porventura a missão de emendar um projecto, melhoraI-o, tornaI-o claro para evitar a honra não merecida de ser trazido para o
amphibologias e inconvenientes na execução, Senado, não o posso apreciar pelas razões
pertence áquelles que combat,em a idéa ca- já ditas . Citarei sómente entre estas cou as,
pital, ou pertence áquelles que a defendem ~ que a mim parecem estravagancias, um só
E, no caso actual de quem é a obrigação exemplo.
sinão da commissão que o Senado encarregou
A tonelagem com que calcularam o
de estudar a questão?
engenheiros, é a da Serra.; é o que importa _
ão mando emenda; talvez convenha aqui Para conte tal-a e elevar e algari mo ina maxima-quanto peior melhor .
cluiu-se tudo, inclusive o trafego dos suburAccrescentou o nobre senador que a parte bios, que nada tem com a Serra, principal
o procurou e fez-lhe ver que ha tambem uma embaraço do tl~.ú'egO.
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Penso que aquelles cn.valheiros estio no
seu Uil'llito chamanno a isto uma tolice. Tolice do Sr. Ilonckel', quo nfw mel'ceia ::iúr
trazida ao Senauo,
Mas, deixando de pa,rto os algarismos, observal'~ i : cu t inha,
segu ido um metboUo
mais de a,pproximação, meno:;; corrccto do
que os dos engenheiros, mellOS tcchnico, ma~
que tinha a vantagem de arr'l<lar a nrirlez
dns calcnlos e Plir a que ~tão ma,is ao aleu.nce
de todas as intellif!;encias.
Creio ter mosl.rad.o ao Senado que, (Ie
todns as verbas que compilem o cusü\io d,)
uma estl'aua de ferl'o, a unica que soITl'e alguma. reduc<;ão com este projecto, e a verba
tracç<io, pOl'que se s upp l'imem alguns trens,
as outl-<l.s fica m inteÍl'us,
A Cen tr,tl 113. de fazcr face a. esta de;;peza e privada (le toda I'pmla correspondente, e aos 30 "To que 110. de recorrer ;
o fle{1ci t e cert.o , ll. i~to r cspoudeu ()
honrado senador. Cl desta vez e ~tou brm
ha,hilitllrlo a apreciar o seu al'p; ulJwn to :
di vidamos a linht1 ILtÓ Entre-Rios cm duas
secções, o tronco ale a Barra, o r<1mn.l da
Barra a Entr'e-Rios , Quanto ao ramal con cordou o honrado senador qU tl ha. uma parte
do custeio que 11a, ue sahir do~ :W "[0' qu e ha
de OnCrt11' a. C~ Ilt,l'al sem tel' a renda sumciente. Estamos de perfeito II.ccordü, embora,
si fossem os a. avaliar o q ual/ll,lil< da reducçlo,
nos alguismos houvessemos de diver~ir;
quanto ao /'OLctll de ficaI pal'te do custeio
onerando a Central sem outro r eCUI'SO , quanto a o ramal, esta mo~ de a,('cordo, Quanto,
porém. ao tronco (Hz o nobrG\ senac!or: Pm'lle
a tonelagem até Entre-l{ios, mas ganha as
cargas que ahi estão cngas~adas e não j.Jodem
ser expedida.s : port.anto, ahi e~ta. a compensação e não ba perda no tronco.
Vrjamos a compensaçãu: de um lado o
trafego cedido, 50 ou 100 mil tonelada~;
de outro lado a~ cargas demoradas que não
sei se eXt i rlel'ão a. mil; de modo que o t ronco,
deixantlo de cobr ar o frete daquella g-ranue
m ossa, mas r ecebendo o tle a lg um v()lulllc
aH retido, esta. endemnisado! O argumento
do honra.do senlLuor foi logico na. fúrm,t ; mas
tem um pequeno defeito. uma das lJI'emi~sas
é 1'301811..
Nio lta comparação possivel entre a quantidade de carga que hoje vem do interior e as

sahir pela estra.da illgleza de Santoi\ a .Tundiahy, q!lC 1Iã,0 lhes d i1 va&lo,
Mas está ge constr uindo uma lin ll(.~ nova
ele Sant.os pilI'U, 11 interior e outra linha para.
Ubat.ulJa. Derna.i ~ todo este rama'! panli,.;ta
da CBlltrallo~\) adiante de Campo BnHo deixa
o ostauo do Rio do Ja neiro, pen(;\t1'3, (\m
S. Paulo, e sa,be todo mundo que em S. Paulo
todos os homr ni' puhlicos, tO(to, os pat't,idos
wem um cmpenho forlH lte concentrar as
tl'anilaCç\-,es do estado lI0S seus P<))'tos.
Consi ,~lel'll.ln esta que.,tão como de autonomin, commer'cial; nào querem só auto:lomia
politica,
Ai'sim o j'Ll ~uro do ramal paulista ~ de
diminui.ção (le trafc;:!O, n[j,t) d(~ i111g-menÜJ ,
Ha de ~er assim linha. mais pobre quo a de
Mina s; é por isso que cubiçã.o a, segund ,~.
Agora t.t'nhl) ollko argulJlento, não mdhor,
porque n:H\:t e mellwr q ue ~~ razão , m ,lS que a
alguns convence mais, e a autoridade,
Cita,l'ci a autori(lade da commissão que
aco!1Srlha lt aclop, ão üeste pl'ojeeto, para lhe
llI ostl'at' si os 30 "T.. siio OH não urna ofl'prLa.
lil.llaz ; é u nobre rcl:1tor que vai f,L!L:tr (rJ) :
«E~tou de perfeito accorc1o com oselo;.(icsiiOS
eng-onheirus do ciub, ., N ü o duvido do q1.ll~
af!ini/.(1)il. na CY;Jl()~i('/tO qHC diri,qi" am a esta
casa .• . E' possivel que a centr-d. l perca alguma
renda ... »
Pe~\o a attClnção do Sen,ul0, a do nobre seno.dor a quem me (iíl'ijo, e a do terceiro membro
da cOllllni;;siio, que nã.o está. presente ...
'C1II SR, SE~ADOR - Está doente.
O SR, CHRJ STIANOÜTTO:-\l- , .. que,já recusou
ser relator , allegu.nrlo molei:\tia, é verdade,
mas que no deIJ~,te, estanuo pl'c:;entc, nio
:LIlxilia o seu collega com U In gesto ll.r.n um
~jgn~tl de approvação, mostrando que assi:.:'noll est.e p:ll'ccet' por puro pudor de cohe·
r euc.;ia., vist.o t er assig-nado o do an no pas~ado;
q uer'ia, pedir· lhe m (~ dp c111russe- s i o meu
juizo é temerat"Ío ; mas elle me lerá. (Cuntin'Íla
'
a li;;' .)
O SR. BltAZ CAnflmmO dá um a,pa rte.
() SR. CHRTSTIAI\·O Ol'TONI - lIa. d0 perdoar:
o n01l['e sena.dor teve o seu (liscurso muit );;
dias em seu JlOdM, publicou-o com mui ta fidelidade, tenha pa.ciencia; as ~ uo.s palavra.s
foram estas (l{J ):
« Não duvido do que alfirmam na exposição

Dema.is, fallando das cargas eng·a,sgadn.s,
nã.o se ocellpou () honrado sen"t! nr de indag-ar
si as causas são accidentaes ou pnl'manentes, (I que muito influe no argumeu to.
Qup- são accident.'tes, dis~~~ () SI'. Joiio Neiva
que su stenta o pl'ojecto; a a.gglolll(>raçàn na.
linha do Sul provem das diflicul8ades no
porto de Santo~ , donde as eargas só podem

que !lirlgiram ,1 esta casa,»
Que afTIrltl:l1ll os memhl'os do Glub de En~
genhaJ'ia t de que o nobre senador mio
dnvid:J. ? Aílim :am que 11 capacidaf!(' do tl'afe~o da linha singela da l<:~tratla Central e~tá
muito longe de ser exg-oGada.; que com as
as me(lidas que lcmbriio, póde ainda servir
muiws auno,'l.

rctard&das.
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Desta :.tsse:r<:ão não duvida o no'Jre senador,
Que mais atli rma ~
.
Que a diminlliçíi.o do va.lor desta importante V(\I'ua do activo nacional ataca o credito
publico.
E' outra assel'ç.1o de qne o nobre senador
nã.o du vida. Qual a terceira?
E' a questào de que agora me occupava :
a offerta dos 30 0/. é perfeitamente astuta
o fallaz.
Eis u que os engenheiros affirmam, do que
a commlsSi,Lo não duvida ; e entretanto aconsellJa a approvação do prQjecto.
E' verdade que o nobre senador adIOu uma
compensa.ção à insufficiencia. dos 30 "/u tão
verdadeira como aquella. das cargas engasgadas.
No fim de 40 allUOS vem a l'evers5.o indemnisar a Central . São cousas quo me cHsta
comprehem\er.
Pensava que,estipulada a reYc l'~10 no contracto primiti vo, ficava assentado entre as
partes conrra.c(.antes, que a r enda arrecadada
no prazo de 40 annas se presumiria cobrir
o juro e a amortisaçi'io do capita.l. Pensava
que, amortisa.do o capital, a proprieda(1e é
perfeito direito do Estado, a propriedade
volta a quetil deu o dinlleiro para a amortisação, volta ao publico.
Como se ha. de sujeitar a Central a levar
um calote a.nnua.l durante 40 annos, eSf:.I e·
rando que a reversã.o venha indemnisal·a,
quando, sem o ca.lote a reversão é seu direito
pel'feito ~
São argumentos que não comprehendo.
Volto ainda á minha mofina, a necessida.de
de estudos prEwio~, de orça.mento, de concurrencia, da aboli(;~ão do detestavel costume em
que estamos e quo tanta.s rui nas teem produzido, dc fazcr conccssõc!iI de favor individuaI, sem con heci mento do valor das obras
e sem concurrencia.
Disse e mostrei com exemplos, quo este
modo de fazer conces:súes, ignorando·se o
va.lor das obras, deixll. aos COllwrrcntes um
al'bitl'io rlo que 1'<11'0 Ó O que não abusa., si !la
alguem que não abuse. Com seu s syndicatos ,
suas chilllicas, sophy ~ mam, em ittem ca.pital
muito maior do q ile o llece.sSlLI'io, afim de que
fique alguma cousa para relJartir com os
amigos.
E a e~te respeite disse o illustre relator da
com missão (Zê):
«E' certo que se commettem muitos a.busos,
como~. Ex. demnastrou: que, precis,\n(\o-se
de um capital de 40.000:000$ le va.ntam· s~
logo 50,000: OO(}$ para. d istri buir os 10.000:000$
r estant.es pelos inl:orpOl'adores f directores».
;l.la~ nij,o 8<10, todo o mundo o sabe, só os
!Ilcol'poradores e directores os que absorvem
a. differença, é tambem para pugar despezas
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oecultas, repartir com os auxiliares ele cá ou
de la., ou de cá e lá, (más fadas ha).
.
Estes enormes abusos de l)l'í!:anisaç5es de
companhias, o que se chamou ensilbamento no
Ri o de Janeiro, não são sinão cópia, é verd ..rle
que muito augmentadn, eexaggerada do que
se faz em Londres, sobretullo quandO são companhia.s que veem beneficiar estes beocios da
Amcrica.
Mas vão ver os livros; escripturn.m-se
estas cousas como despezas preliminares, e
definindo verbas que cohonesta.m os abu;;os.
Mas o que o Senado acaba (le ouvir, ifi·
porta nada menos do que a. sua commi!são
dizer ao Sr. Donek~r: -Fazei o VOSEO negocio
e conta e com a nossa tolera.ncia.
Reco mmendo esta sua theoria ao nobre senatIor por ~1atto-Grosso, porque este assumpto pôde dar materia para uma bellissima.
dissertação .
Agora ainda uma questão com 8. nobre commissito, é ~obro uma emenda que foi promettida.. mag não ~'ei u e CUjlL falta amea.ç<1, o Estado dr.' enOI'me prejuízo no futuro. Refiro·me
á questão do resgate.
Diz o substitllti ""0, e tambem o projecto da.
Cama.ra, a base do resgato é a renda liquida
media. do ultimo qllinCjurl1nio.
No correl' do debate perguntei ao illustre
relator da com missão si esta renda. liquida
comprr.hendia os 30 0/ " cuncedidos ao governo.
-Por força; r espondeu o nobre senador, é
renda liquida.
01'a, o que é equitatívo. trata.ndo-se do resgate, é pagar aos accionistas a renda de que
estã.o na. posse; si estã.o ha.bit.uado!! a rCl('bcr
5 "~ In, não se lhes deve pagar menos; mas, si
I'er.ebem só 1 ou 2 % , o Estado não os ha de
em'iQuecer, quando a sua empreza os empobrece0.
Port:mto, a base pa.ra o r esgate é o que os
accionistas recebem, e estes 30 0/. não pertencem a elIes, pertence m ao Estado.
Isto é l"OI' tal modo claro, qUi o illustre relator da commi5são, c.omprehendeu a final
que não era possi vel insistir e quando fallou,
pergun tando-lhe eu si acceit.ava uma emenda
pxcluindo os 30 "/. da r en<la. liquida para o
r(!~gato. S. Ex. I'e~ ponde u que sim
Entre-.
tanto a emend", não apparece u, () projecto vae.
~('gnindo seu c<J,rninho, e, quandu o governo
tratar de celebrar o contracto, poderá. Q.
Sr, DGmcker dizer-renda liquida comprelten
de tudo o que do costeio sobra o que dou ao
governo e ao~ accionistas. Diz a.gora o nobre.
senador que a mim incumbe apresentar.
a emenda.
.
Doutrina nova : não r. a commissão a quem
o Scna(!o ma.ndou o projecto. para estudaI-o,
p'1ra apedeiçoal-o, quem t.oma a si desempenhar a tarefa de que se encarregou! e ainda
mais, alom de nã.o fazer isto, a commissão
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andou escogitando tudo quanto a Camara negou para conceder.
A Camara negou o monopolio ; ao commissão
dá o monopolio; ao Camara negou favores
menos a garantia de juros . E ao cQmmissão
concede tudo o que a outros tinha sido dado:
Sr . presidente, creio que é tempo de por
termo a estas minhas queixas .
O nobre senador o Sr. Dr. Murtinho dirigiu ao Senado uma muito longa dissertação,
com observações muito concludentes, demon,
strando os inconvenientes economicos e politicos da "estão pelo Estado.
Esta parte do discurso de S. Ex. a emoção
que me causou foi ·ó o prazer de ou vil-o,
porque ustentou idéas minhas já defendidas
na tribuna e na imprensa. .
Lembro-me de que em 1878, subindo ao
mini terio o v lho e sisudo conselheiro inimbú, meu amigo ba 30 annos. ami ade e
tima que são uma da con olações da minha
velhice, tal é o conceito que fórmo daqueUe
illu tre varão, di se-me que no eu gabinete
se tudava a questão da venda da estrada de
ferro .
Eu não era um ministerial Quand même;
naquelle ministerio havia muita cousa que
me desagraclava.
Mas era amigo do presidente do con elho e
procurei e tudar a que tão para auxilial-o:
sahiu no jornal liberal A Reto)'/Ita uma s rie
de artigo meus. em que procurava demontrar. não com as louçania de estylo do orador a quem re>pondo, mas com os elementos
de meus fracos r ecurso , q ne a ge, tão da e trada de ferro pelo e tadO produzia. em primeiro logar o perigo o inconveniente de desenvolver o fl1nccienali 'mo; que prejudicava o serviço, estabelendo ideéa de gerarchia, sem razão de er, con iderando-se
os agentes mpl'egados publico com direito
de cru r a p roas e empunhar o charuto
duas e tres horas por dia; que servia para
augmentar a de peza.
10 trava que baTÍa grande numero de
trens gratuitos.
ão ba ministro que queira seguir em
trem de viajantes, quer trem especial; não ba
amigo de mini 'tro, compradre ou comadre
deministro,a quem dê na veneta pa eiarpela
e tl'ada de ferro, que não obtenha um carro
sa.lão engatado no trem do clia_
In istia em outro ponto que é quanto
a. mim um do grandes inconvenientes da
gestá pelo Estado. E' illudir a responsabilidade pelo extravios, o que serve para animar a fraude .
Lo"o que ficasse estabelecido que todo extravio de mercadorias devia er indemnisado, descontada. a importancia do ordenado do
r esponsavel, não se notaria na E trada de
F~rro Central tão grande numero de faltas

de~sa natureza. que faz m crer que alli se
acha estabelecida uma verdadeira pirataria,
porque é rara a expedição de certo gen ros,
como o alimenticios e outros, que não ofl'ram
desfalque.
E tou portanto, perfeitamente convencido
dos inconvenientes da ge ü'w pelo Estado e
por i to ollvi com muito prazer a demonstração do nobre senador.
Mas, enhore, qual o remeclio 1 Qual o
meio de acabar com e ta ge tão ~
Não creio que possa haver outro, sinão a
venda ou o arrendamento, ou a idéa. que
aventou o Jornal do Commercio , e que me parece digna de estudo: uma grande compao lüa
a quem se entregue completamente. a ge tão,
conservando o E tado um certo n umero de
aoções que l he dê direito a uma activa e emcaz fiscalisação, Esta ou idéa semelhante.
Mas, pergunto eu, qual de~ a itléa será
praticavel em a integridade da estrada 1 Com
estas trancas do Sr. Doncker ou de outros, a
venda é impo ivel porque'ó se poderia reali. ar pela metade ou menos do que vale a
empreza. E tamo privados, portanto, pelo
Sr. Doncker, de um dos meios de acabar com
a gestão do E tado.
Com o arrendamento se dará a mesma
cou a. i se trata. de arrendamento, endo
certo que a industria privada ba de colher
melhor resultado que o R tado, aberüt a concurrencia obter-se-hia sinãc 6 ou 8 % do capitAl emp1'egado, talvez 4 ou 5 % em vez do
delicie de que está ameaçada a central, si pasr este funel.to projecto .
Eis aqui como e r. Doocker torna imposiv I a appticação de qualquer meio para
aca.bar com a damnosa gestão pelo E tado .
Qualquer outro meio, qualquer outro expediente encontrará o me mo obstaculo ' não
terá realisação sem a integridade ria e. trada,
que ficará mutilada com a ces ão daquelie
grande trecho.
O SR . JOÃo CoROEmO- Apoiado.
O SR. Cnro TL\.NO OlTONI-O projecto não
tem outra consequencia .
Admittamos, como hypotbese presumivel,
não dou como facto. que se forma e um yndicato para ao compra da e trada, e que está
occult atraz do Sr. Doncker. Como procederia
elie 1 aturalmente seria este o seu proce s :
o exercito invasor ficaria em embo cada e
faria avançar sua vanguarda conduzindo o cavallo de Troya, . os tae 30 0/0, o engodo'
faliaria do 30 % , 1ettid s os gregos dentro da pra a, quando tomas em a cidadella
de Entre Rios, é claro,a praça bavia de render-se.
i i to não está muito claro, eu egunda
vez peço licença para servir-me de uma
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llhl'ase vulg'ar: se lÜO acham claru ponhãolhe agua (riso) ,
Se esta. idé,\ ní10 existejá, nasceri por fOI'ç:a
no cereuro u() quem e:;;ti V(W lia. po,se <l.e~te
espantoso Jl['e"ent , ~ , com que quel'em enriqueef:r o SI', DOllck er e ~eus a uxilial·ei!.
E' tem po de termina.r, SI'. pre~idente,e acaba.rei pEl!' onde commeçou o nobre ~f'n~dor
pOI' Maito Grosso. is!,r) e. 1)elo sell exot'd io
em que considerou I) intE'l'esS8 que mo4l'am os, ell e alguns ma.i ~ , 11e!;t eell tl';l. l corno
um culto olo":l.rr:l.~·oilclo, a. J eligiio d[l, estradn
de f e ITO centraL
,\ delicadesa do n llbl'e ~ enadOI' su ggeriulhe o terlll o religião que é I'espeitt~\"el: Illas o
cont.exto do seu d i~Clll'SO tornou hem c1a.ro, e
o ScnaJo bem compl'(·hentleu. f' qu e est.an1 no
seu pcns:1.mentll era fúzer 1I1ll tino (:pig\'amma.
ao ü:l.natismo }lcla. Est,l'ad:1 do Ferro Ccnt,ra l.
Poi~ b(~Ill, si 11;1. Ile~ta C8 ,~fL alguem a quem
se Jlo~~'l. l'i1soavellllente att.ribuir t•• 1 tanati,,mo ê q llem IH'st,e momento occura a. att.enç;Ío
tio Senado . .Ja vô que, ponho a cara,'U(,'lt na

ca.bel.:!!.,

dEi minha. patr:a ,
hão de comillua.r
(il[,.I:'IO

t(ulu )
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concessões como estas
e prejudicar.

il embal'a.~:ar

ie/U, muito /"em, o orador

e (etici-

o SI". Elv~ell 1\lnl~t. in"" entra no
debate em confjições desvantajosas, la.llando
(h~poi;; tio illustrc scnadOl' por Ylinas; mas
não -rem di~cutir a questão sob o 'I-,onto d"
vista. tCI:h~ko. pltra. o que aliá.s não tera comp3tencia. .
Na sessão do nnno pa.~sado, o orador não
li gou a devida attenç'ã.() a o a.s~llmpto. porqne
não eomprel1endc COIll O se POS:-;;l llf.' ga.l' cstr~
rla~ de lerroque nã.o importem em preju izos
IH i saerificios dos cofre~ p\lblieos. VClldo, por'em . o debate que se aIJI' iu cste :Lnno e a.
ditócm:;;ão da imprcn~a , julgou dever estudar
o assumpto cOIl\'cnientemente, afim de bem
ol'ir~nta[' o sc u voto .
Pensa que a suprriori(lade do traçado e
a. 11 t.i liolade da estrada. auxiliar não fora.m
ainda. po;;;tas em <lu vida pelos impugnadores
do pl'ojecio em discu~siío. os quaes limi tam-se
a. :tpl'esentu,r a. oJ.j ec,ão de qu e a Cent.ral 60jfre
Irrande prejuizo com a concessão , O orador
não estil. cOll\'enddo dieto. ma8 pergunta:
Qu:tndo mesmo fo sse real esse prejuiz,o, gaIdraria com a eonskuct;;1.o \la est;'a<In. o comm el'cio e a agricultura 1 Sem (lu vida ; e lucrando o commercio e a ngricllltmíl. prosperando, o pairo pl'ogridn t Logo, ainda q llt:l o
prejuizo fosse l'eal para a E:;t,rada de Feero
Ccntl'ô\l. a conces:::ão nu'o devi;t ,~r ne.gadn.,
t,mt() mais que, o pru.; edo o lI'ornee. nma boa.
compensaç[o. que, C.om a etfica.z ftscalisação,
niio é para de ~ preznr.
Combate o omdol' a iolea (Ia constrllcçiio de
uma e.>tl'3.lla ;i,nxiliar pelo governo) pel'gun·
tanJo onJe iria o Estado limcar recursos para.

Tenho, ti certu, rdo fu rmt.i mIO , Illas um
afl'ecto que as~ im loode. m qualifi ('ar, por'
aque!hL ob/'a publiell" plll'q m\ dcdiqn ei-lile
o~ dez Illclh rorf'S anlln!': da minha <,xistencia,
de ·14 u. 54 i~ nn os de m ; nh ' ~ ida(le ;
P()rque. de toda minha Vilh. pn],Jiea, já
IO:lg;l, de rnag-i~t.cI' io, dc pilrlamm'lt1i , e dc di]'t;eçiio d a ~i;tI'ada de feno, foi a ' lu e lll~ o [[H~ior
dos pequen .ls 8er'vj,;os que <:onstlgui pl'estal' ti,
lllinh;1 pat.ria ( ,ú10 apoindo ., ).
Porque. quando empregavn, ne~te empimho
k das a, minl;as f';lCUloLLrlc~. os homens mai s
iIlllstr'ados Li· , meu ' iliz sorriülll inerellulos
ao que ch,tIll:t \'am a~ 'minhas Iltopj êt~. Amig,\s
meus. venludeiro;,; am igos • com tl'isteza 1'1'0isto.
gnosticcwo.m o meu lia Sr;().
Só porque a E5kada <.le Fe n'o Central .t. de
P Ol'lj ne, fin a lment.e.
cil O.,egul, g!·a Ç<l.S a
Deus, resolver o pl'Ob!fllla tlue então se ))t'opl'ietlacle do governo . Sl<'gllc·sc que dever,' putaV<1 insolll lld- ., cOll lllllln ieaçã, e n tre u mo, inllingir' um cast igo al"J commel'do e á
cupitill c o int.l:wiot' pOI' nllla Iinlu n<>rmal na agrienl tura, imped indo que tenhalll frete
Sel'l'U sem os rn eÍl!s " x ' ~epcitm:w-" e inelficilzc, mais b:m1t'l pnr urna estraua que apre~e nta
do Cuba tão, de C"nt:.lbul!o, de Petl'opoli~ e ou- li IH trtu.:aclo encltrta.llo1o a dist:-I. ncia entre o
seu ponto terminal e esta capi la1 .?
trago
O ol'adOl' está convencido de q ne este p ro 1'01' tildo,~ ('stes mtA.·ivos. Ó IVltul'ill que eu
tenha por n.qllcll[l, obra publica a lgum altccto, jecto vem satisfazer á, exigencias da:> ncces~i,1ades publíca~, do commer'cio e da agi'Ít.:ulque atinai po(iem chamar fiwatismo.
l.ul'a de tl'CS esta.<l,);; impor ta ntes; estu. tarnMa~ ô1S~(' g uro ao nobre ~e nô1n.or, si o tenho, l>l:'-m convcncidu de qm: 89 deve cha,mar ao
em suo. expres~iio aCéual, nã.o e li~n a t ; smo pelo p ,i z ca pitae~ estmngeil'os. animando [l. in iciatUl1t:'1 g l'antle nem pelo rio l'a ra hyLa.; é [alUl- ti"". indi vid ua l, porque Hiio ha quem negue a
ti s mo pela propl'lcdlln naciona l; é lil 'lat i"IlW inco!ll.'c nienda do E3ll.do tl';t\ls!\,rlll[l.l'·se em
pelo credit.o pu l!lico; ú fanat:::<m'J pe lo mr:ll:o- mdu,tt' ial. ti 111 ;1 vez ([IIr. o in.lustda lii'mo
r';.mellto claB n ():;sa~ linitll,.'as. que dE:p 'óndel ll offichd prntluz males lJolitieos () econornicos.
des te c l' edi~o publlc.o que se quer atacar, 0,
PemH1 rei' ju~tificado o seu voto a favor do
fiualmente, iu.n(),~i~mo pelo bem e pelo futuro projecto. (Muito bem .)
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Yeem á mesa, são lidas, apnÍ;.tllas e p'.lstas . :\n,lt'a,r1o l1. contar da d:.ttado fa.llecimento
cOl.ljnllctamcntc em t1i~l!llS::lão , fic,tT!(L) estL t1osh; ,
:J.(I~ada. pela: hora e com.o' pala.vra. o Sr. Joa.2~ dita dcl, proposisão <la mesma ca.mara,
qUlm Murtmho, as segumtes
n. :12, do lH93. conceuellllo a D. lIeTIl'lIl'leta
Carneiro de MúlllloIlÇ;\ Falire, vinva do Dl'.
Antiocho do; Santo:; Fi\lIrC, lento rias escolas
\Iilitar c l'ol y teehnica, a pon~iio de 200$
mOllsacs, inc\nioilo-sc o moio-soldo (1110 ora,
Na lettra rr. do n,rt,. 2,o-depois das palavras pOI'cabo;
-que tral1Sítar-em por Entrc-Rios, csta(:t1o da
2" dita ua pl'oposiçiio d;\ mesma c:unara,
Cerltra.l - accrescente·so: qtttJi- as Pi'OVtJ- 11. 31, de 1891, tt'i1IBfwiudo para Mari<l. EuU:Crltcs da Cap:lat F'eilei'al para o Úl/lJi'ün', dl/i ce de Araujo ::\')\'C,; a. pcn~ilo que do Esquer as que vilJ'-em do interiOl' para fi Cap:taf. tado perccbia SI1:-. fallecilln mãe.
Federal,
~" d isr.ns~ii.o do pl'ojecto Jo Sen,\rlo, n. ~2,
Na clausula c do referido n.rtígo, uccro de 18!»I, cOllcc,lelldo liconç;l. }H)['Um anno. com
scente-so in-fine - não cllmputadns, na ren- o OdC!Hldo, no ju iz su hstitnto se acionai de
da liquirJIt, os :30 "I. cedidos ao governo da Santa C~, th1tril1a., Augusto Xctto de :\lendonça. .
l;niií.o.
Sala. das sessões, 7 de agosto de 1893. Lo\'"nta.·sn r~ ::lcsslio as 4 llol'us da. tarde.
Bra. Olrilciro .
O SR. PRESTrlF::\-TR a nnunci:l qlw awanhã
ao meio-lJi,\ h:n-era se,;,ii,o sGcrcta, ]l\(';(, o Senado tornar conhocirnen to da nornc;:l(;iio ,le
um minislI'o lllenip·)telleml'b !l enviado cx-

traOl'diuttrio, t), si houver ternl)O, ti '~s siio
1lIlblic ~ , rlcsignanrlo P:\!',l Olylom cio dia da
::;essão :;ogllÍnte :
3· di:;l;llssão do p:'ojccto. n. :~;, dn lS!):~,
conC8dendo amlli:stia aos cOlllprl)flwttidos nos
nC(I[)tccimontos do j>sta'lo do Sll·lltn, Catlmrina;
3~ dita. da. proposiçi'í.o rJ;, Camara dos Ll'>'Pllta,ios, n. :36 de J8\H, ti:mnrJo a dC;;]1 ~ za <lo
.ilIinisterío da ~Jarillha, par'a o exot'dcio do
1894 ;

w SBS~ao em 8 de agosto de 1893
l'rcsitlcncia rl? Si'. P/' wlel1te de MOl'aes
(o i cc-pr esidcrltc)
S ;' ~:'II A!a,1 - Ch:l'llll ll :t -

I.(ühtr:l. ,I a.

act::l.-I·;~<t~gOl1'XTE

P :H',:('.(') r es - l) ('dllr .1.c ~LO d·) 8", (}omensClurn
1\0mO ~l ç'ã ... d n U,I1 IfIOlllur n da c .) mIJlíssfi,1J 11 '3 l egisl:L \"ào o

j l1~tit.:.a. ·-D tsc u"sl) c pr ••jer,tu d,)
.... f'! irn. - LtHquerim (~oto d o ~r.

nhservac ül:!lI. do SI".

3" d;sc \lssà,)
t.e\ · .,~

O l)

Sr. ~"'l.rl nin o da 8118nldnnh:\ .M :\rinh o -

P1'6!;idonte -

On l)E :d

1) 0

lil ..\-

pl',-.jec Lo n. 3;) -niscllrso du Sr. }·:s-

J Lloi "lr- \" ,).t~(;;\.n _ :]a. ~Jiscuss:"il} U~ ,H' t)lll)~iÇ~o

D. aO-E :lHJ nll:l.-f) l~ Cnr))o

,lu

~r.

·\ maro Ctl\'a canLt-

Dircurso clH S:o, Esb\' (~~', J uu iu ..-L·~ :lH~ndft$-Observ:t
unir.a tio p:l1'ocer n, 1fi2, das
.l n :'r. Prt~!{ id(mt.{~ -- Emenda - DiscUt'SO cl
r,ommis:;õ<,s de COIl;.ti tniçüo e de tl:umça;; :içi),"'l~
:: r , ::\tonteiru de Barl'tl~- Vota.;io - Dí~êus~ii. \) uoica
sohre a inrlicaciio tio SI', ~onador Genoroso
,I,) lnrl!cer n . 1·.2-0isc 1lrR r.l (l 'J Sr . GrlntU'ONÔ :\Iilr[ rllC'~ - ltt!, pH!I'I'lJI!nto - I)iscu~so
do Sr. Man oel
~Iarrrues a respeito de lIIerl it!as IBgishti vas,
Victn r in rJ.
que convenha adoptm' ;)11111 i1(~ ~el' respeita·lo
o preceito constituciO!J<l1 do; art:;. i ", mi . I e
Ao meio·,.Iia C fJuarcnt:~ minutos compare2, 9" ~ :i" e II ;
Continuaçii.o da :]a rli ,c n~5[O tIa propo~ic:;o cem 2.':\ Srs. senadm'C's. a Htber: Pl'udcntc de
da Camat'it rlos D') puta,1os, n, lO \' tIo 18D2. Mor<l,r.s. Antonio BRena. Thomaz Cruz, .Ioa.autoT'is,t t1do o g-OVCl'DO a c.()ntl'net:ll' com f~, ql1im Sarmento, ~!ano el TIa:r'a.ta, r ;o m ~\ n SOl'O,
Donc1~el', a co n~tl'ur.:r,;;1.() do 11111;r. <!str,\<la de Cruz. Elvseu Martins, Joã.o COl'ueiL'o, Oliveiferro dn. Capital F<3llcr'ill :~ Ellt!'e -(~ios;
ra Chtl vii li , Almcid!t narreto, ,Juão Noiva..
2' Ili sCllS~;':O lIa propnSi<;ilO Ib CanHtl'<l dos Firmino tltt SiLveim. Rosa Junior, ~In.noel
Deplltados, n. 48, do Jti93, alltol'is:mdo o Victol'ino. ~fonteil'o
Barros, Q. Bocayuva.,
gov(JJ' no a concorler um allno de lieença, com BI'3.7. Ca,rneil'o. Aristides Lotlo, Salrlanha :\laordenado, ao Dl'. Jt)ITo gnHlg-alista rh Castro l'inho, Joaquim Felicio, C. Ottnni, Americo
Cerqueira, lente da F,IClIlr\a,le rle ~ler)icinn, Loho, JOi1quim de Souza., POl'u}!hos, Generoso
da Bahia.;
~Ia.rqnes, Raulino Hern () Estcves Junior.
2- dita da ~roposiç.'iO dft Cttmarfl rIos Dopll'
,.),
J
18"3
t
'
..
P
1
Abre-so a. sessã.o.
t a d. os. 11. ,)" I e " . , a.u orls:\n"o o O· cr
KIe r' lItivo o ITInnrlar revert(!r em "\VaI' de
E' licla, posta. em discussã.o~, não havemlo
D. Cafolin:-. Ange l'ca rle Andrado Vascoll t!el- reChlllH\CiõeS, d~l-se por approvada a aeta da.
10R a 01ltl'n, parte rio 1l1l'io-solr1n ria pat" lIte <le scssão ant.erior.
.
_
seu j] nado pãO, tonoll tc-coronr)I.T ml.qltim J OSÓ
Comparecem dr.pOlS de aberta. R. s~ssao os
de Andrade Vascollcellos, que compet ia. a. sna Srs, Francisco Machado, ~in[l, Rlbeiro. Cafallccida mEia D. Josapha Cruz e Silva do, tunda, Josó lJernarclo, Amaro Cavalcanti,
l)ise u ~~ü.o
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Gll8par Drummond, Virgilio Damasio, Laper,
Joaquim Mnrtinho e P inilr.iro Guedes,
Deixam UI} comp'1.l'eccr eom causa pal'tiei·
pada. os Srs. Joã.o Pedl'o, Gil Goulart, Souza
Coelho, Coelho Rodrigues, João BarbalhO,
Codho e Cu.mpos, Domingos Vicente, E.
\Vandenl,olk, Rndrigues 1\.lve1;, Silva Canedo,
Aquilino do Amaral, U. do Amaral, Lu iz
DeltinG, Pinheiro Machado e Julio Feota; e
sem elLUSa Imrtielpaua. os Srs, Cunha Juniol',
Theo<1ore l,o Souto, Joaquim Pernambuco,
Messias de Gu~mã.o, Ruy Barbosa, Campos
SaBes, Santos Andrade e Harniro Barcellos.
a SR. 3'\ SECHETAIlIO (servindo lle In) diL
conta. do seguinte
EXPEDIENTE

ameios :
Do 1° secret.'trio dfl. C!1ma.ra dos Deputados,
datado de 7 do corrente me7., remcttendo a

seguinte

PROPOSIÇÃO N.

50 -

1803

a Congresso Nacional decreta :
Art. l° Fica (l governo autOl'isa.do a abrir
no corrente exercido um credito sllpplemen·
tal' de 955: 125SIOli pal'a. as obr'us do Ministe·
rio da ,Justi<;a e ~egoci0s Interiores, a sallcr :
para. ns obras sanitarias 643:299$ 176, pal'a
asobras na. Camara ti os Deputad~)s 156:33 1:;;030
para as ob)'a~ do qllartel 110 r'egimento <lu ca·
vallarüL da brigada policial 155:.194$t)()O,
Art, 2,0 Revogam-se as disposições em
contrario.
Camlua dos Depu t.u(los, 7 de julho de 1893.
- f/) (70 Lopes , presidente. - A"lO>lio A':; Ci , (~,1.0,
I" secretario.-Anto«jo Bon:;es de .1th"y,l!: .]1.1'
f1io)',2" secretario.-A' commissfi.o de fi.nallça~.
00 Mini;;tcrio da. Guerra, datadG de 5 tlo
corrente mez, dcvolven tl0, l';anccionado, um
dos autogl'aphos da re~(\lu çã. o do Congresso
Nacional convertendo em ordenado a diariajornal e gratítica.ção que reçebe a m~tra.nça.
do Arsenal de Guerra, de a ccordo com It ta·
bel la. actnahnente em vigor. - Archi vese
o autograpllO e commllnique·se á. outra Camll.l'a.
Do ffi-;smo ministerio, e de igual data ,
devolvendo, sanccionado, um dos alltogl'aphos
da r esolução d.o Congresso Na.cional, decla·
rando qu e a reibrl[m concedida ao ca"Wio
a,ggreg'ado ú. arma de infantaria. Antonio Oaldino Tr,lIfassos AI \'es, deve ser considera(io
no posto de major com o respecti vo soldo e
a gra.duaçiio de tenente·coronel. - Archivese oautogl'apho e communique·seá outra Camara_
SENADO
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a SR, 4· SECRETARIO (servindo de 20 ) lê e
vão a imprimir para entml' na ordem dos
t l'abalhos os seguintes
P~H.ECERES

N.165-1893

(:) tenpnte'col'onel Bra7. Ahranks, offkial
que tem aptidlJes comprovadas na paz e na
guel'm, onele ganhOU IIOU S l)Ostos pOl' actos
de bravura, foi preterido nos seus direitos,
e, na impossibilidade rle reclamar immE'lliatamente, por isso que se aclHwa em estado Lt1Oginqno, veiu perante o unico poder competente - o legi$lativo - pedir repal'açiío.
A CamMa dos Deputados deferiu, como era
de justil;a, na proposiçiio que ora ó submeto
tida à sabedoria do Senado,
a direito sendo uum cOllquista, uma resul·
tante de eslorços, c, muitas vezes, de sacri·
licios, como no caso presente, não deve pre·
scrcYer.
Sobre (',sta vel'llade accresce que o peticionario esta V,t sutrl'aga.do peh 1m de 6 de setCll1bl'O de 1850 e !'!;l!,nllilmento de ::lI de ma.io
de 1851 e pelo decreto dc 7 (te fevereiro de
1893.
Por isso, a com missão de marinha c guerra submette li. su.hedoriu. e li. appl'ovação do
Senado a pI" opo ~ içã.o da C<1mal'it dos Dcput<1dos.
Sala das commissôes, 7 de agosto de 1893.
-l<',

J~1.

(la

Ctm!w funiO/" relator. -

João

}'ciro. -Joaquim_ Sarmento. -Rosa Junior.

N, 166 -

1893

De accordo com o vr.ncirlo n,t 2' discussão
do Senado, a. commb';s[o de fimwças redige
o projeeto n. 18 deste unHO, pelo modo se·
guinte:
a Congl'eo.so Nacional (lecreta :
Art. l.0 E' elevada á. C,ttegol'iarle alfandega [t me::lõl de rendas gera0'; de Cara,'ellas, no
estado dit Bahia.
§ I,· Esta a.If'andeg~ . niio poderá. fancclonul', antes que o governo do respectivo estado offereça ao federal um edificio com a. na·
l)acidad(), mohil i!L machiu ismos c utensWos,
bem como o mntC1'i::tl fiuctu a.nte, necessarios
á instá li~çii.o (lo sel'viço ad uaneiro, nem ant.es
que srj:\ incluida no ol'~~amento da UnHIO a
despeza dos vencimcntos do pessoal.
§ 2.· Na organisação do serviço aduaneiro
serão aproveitados, de prt'{érencia, os empregados addidos á.s repartições da Fazenda,
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Al't.. 2. o Revo!!am-se as disposii;ões e:n c ,~m-l si~:ão no ~aso de cntl'l1f na ordem (los tra.batral'!o.
.
lho" c ~er ;q)provad~.
Sala das (:olllrnissões, ;) de agosto de 1893 .
Si11a das commissi3es,8 (le a!!l)sto de 189:3-

Alme:rla liarrelo. - Joa- A. Cat'alcGl1ti.- Q. Boc(!ytt~i·. - Snvümlt,a - Jo{;O Nciv(!. lnior.
111[('('in"-o , - llfonteiro de B arros. - ,MaMei quim Saril wnto. - Rosa JC
l-' ictm·ino.
A ~omrni~sii.o de finan~:as concorda com o
p:\l'ccor ~ul'l'a, - Sala das commi~8Õo.~, 8 de
ag()~to de 1893. ;V aMel Vic!o/':'no. - IJ.
N, lOi-18m
nOCf!!/Hl"!. , \. CLw,!lCl.'llti. Saldanha lI!aril'Jfw,-JfO Jlt6l'odc Ban'u.; (com rcstricçiJes),

A'

commi~são

pr()po~ i (,:ão

de

fin[1nça~

foi pre ;cnte a

d:1 C;Llllara d os D (',p1liallo~ n, 4:3
de 1893, pela qual
o govel'llo autoriSiLdo ~l,
abrir de~de .ia. um credi Lo l'xtraol'dina['io .ie
1.200: 0(}( I ~O()O pam sub , idiar ILIlS c'stados do
P ia.lllt y, PiI,rahyl>a. l' C:OyilZ, em tl'e::: prestações de ígu:tl quantia pa.m caLla um ,
A cOInm issão tem muit:t tluvi(h (le que
esse expcdiente
s\lb~i\liar pe' ~ lln i ; Il'iament. e
aos e,4 a.d os pa.I'a OCCOl'}'P)' ,. liejlcits DU difficlIldades da economia ol'dinal'la do,; mesm(,lS
sPja, l'lrI~cj sa mt' nte , o q110 o l(lgi~laflor constituinte teve em "isLa corno faculd il.<le saiu·
tal', conlerida ;'L União. uc prestar «sUl:l:OI' 1'os ao estado que, em caso de calamidade
pnbliea" os solici!':w » (al't. 5" da Constituiç:ãn Feueral) E tl/(htvia, tm.tanilo-se n<L hyp oLhe:;c sujeiLa, de dar l.' ulIlpl'irncnto :LO dis·

e

un

~) <SI', 4l;}()nl(~n!;l.1)1·a ,liz qu<" tenull
sido apr<'.'iontal llt a l' Senal!" um ;~ rnE'nsag,'m
(h. SI' , Vice-Presidellte da RCllu lllicil eotn rl;l!' r€'lwia a. pI'ü'~i() 110 Sr'. sCIIlldol' \V~.ndenk " lk
(' t r:nd" li Sj', pre~id(' ntc d(,t,(' l' rninado qUI) a
r d '('['ida nwu!;ô).ge m fosse nlf(!l:ttl. ÚS l:('lIImis·

I::c)(',;

de jus t,i<;iL

(~

legí:;llaf,'.iio e ele constitui<;ãü,

(\ fazendo o o[,;lClor p ~.rte lh I'l'imeira daquellas ci)mmissões, dev!:', del!' al'il.j' a .. Senado que
acha-sé ligado ao S r. :>1'lIadol' \Vandr.nkolk
p.w la.yllS est.l'cit,; ,8 de sangue c P,/l' isso, i.m·
p o:;;sibilítndo (k funecioll<l.l' no pareceI' da comrnis~i1() dn j itst,ka e lt'gblação, r<'l:tt[ vo Ú, for·
mac;iin de culpa c proceder daqn<:llc illustl'e
senador.
O SR, PH.E8IDENTR nomeia para sub~tituil' o
Sr. Gomensnrn na .: ommissão de ju"ti<;a e
kgislaç:ão, oS :' , AlTlm'i(;o L"bo.

(' In le i de data anter'jor á orglLllisa(,~o
completa. e defin itivlL dcs t'stados fe(lcl'adoi ,
(\) 8:" . • ,'ãi,"luiuo da Silveiu-a
a commissão c\ de paref:el' qun a, pl'oposic,'ão pede ;, palfl\Ti1 ]>a['a :ip j 'e,cnt~l' UllI pI'ojecto
pólic scr [1rloptadn. pcl(1Senado.
.
iÍ. cOll~iueraçã() (l" Senado, pl'fücdo que não
Sah\ dascommissõos, 7 ue agosto de 1893. - (', mais do riU(' a )'eprodn eçào de um outl'O
A. ÜI calc(mt i, -Q , ]]ocuY WVf1. (l:orn 1'S8tl'Í- apl'CSt'ntarlo {leIU SC ll l'x-colleg';" o Sr. Tavi\rei)

posto

cçõei'o).-Sald(Ul!W "lJa;'in/,(j (com I'cstric(Jil's - Bastos, relati \'0 a. ~L p( ISelllauol'ia de tunecioil! (moel Yiciorino (com rf'stricçi;e;;),- Mo r - llaJ'ÍOf; puhlico:,-.
Este pl'l)jeeto, depois de t Clr pa~ sa do no Contciro de Barrus (com r esLl' icçõe$) .

gresso. não rn!'1'ilCOll a SÚ.llCC;iio

110

nobre, Pre-

s i(k 'lI te da R!~l' lJlJli ci1 e i;;to porque a Call1ara
uos Dtlputado, u!fcreceu-Ihe uma emenda
que pCLl'er:e u a S, E x:. im'onstituc:ional.

l'ortantcl, o pr()jecw qu o ora. submctto Ú,
('omm i~l"ão d e marinha e congj(leração (lo Sona,d., ú mais :lmpliar.ivo,
guerra lio f:;r,nauo a }l1'oposiç:to TI, 4:) de I ~!\):l,
C()ffiO () Senurlo s.tbe, o fUllceionUl'Ío public(),
da Carnara dos D ep ~It..Hto~. autOl'is~ n(10 o Po- qu,L1ldo se apo',;t',ntu, luc.t.'L com grandes liHIiFoi

pl'e~entc

;'L

der I'; xetutivo a abrir UlJI credito "up ple- , cu !tlades PiU'i\ I'E\ceher o" vencimentos que
mental' üe 1 8:~8n8 :~ J'l1uricu ~lo orr;anH:nt.o lh r- cfJlll pe i.clll PO!' dire ito.
Vigente, do Mmvterlo da :Vlarmhn , p:\ra. [l:t., } ;' a~sim que, ,' cm consl,ar ah!'1olutamente
gamcnto dos vcncimentos dos l'ellladol'es e C(lu ~a alg'uma do The~()lIl'oa i'('speito de <j llal·
p atl'õcs das ca.patazias d()~ lJort.cs dil H,epu- quer cid.llt,u á Fazb]llla N'-lcif..n:.tl pO l' parto do
blica,
fu nccionario, 1I11~ Ó olltt"et:J.I)t,1l imposta a
Apreciados os mo tiv o~ qU() a.conselharam o. obrigac;,iio de provar que nada d\ ' \'e á mCSHHt
concca~íio rio augmtmto nos Vtillcimentos dcs- iazünda..
ses em pregados, P;Ll'iL O!l f[U<J,e::> " lei (lo (Jf\;a·
Ora, comprehendc·:'.e que um funccionario
rnent,o em vig'or mUI'l:OU apenas 45$ pa)'a os qu~ tenlliL 8el'v1<10, em q~atl' o , CUlCLl o~
patI'iíes e 40$ para os r oma.ln!'.", I't'ctluh eee ': ~llillS E;'~t"cl<!s, luela.ra C.Oll\ dl lllcn hl:1.Ues quasl
a COI,Illllissã.o, quão e~ ig ua e a, pa.ga llos se ull ) Sn:I,peJ'~;el" para dar es~.t prova de que
sel' v1<,," "" altas Im:3ümte penol5os (\ pr'Jstaclos na,l.l dc~ c.
qller de dÍit quer dfl noite, {.'Oll tOl'lne a" nePara obviar esso ineoll veniento é que o
cessi daúes; c em cunseq ueucia julga a propo- orador lembrou-se de apresentai' o projecto
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em questão, porque, alem de se facilitar ao tivos publicado r'o Jel'l1al,ln Commcl'o:o de ()

Cu Ilccionar'io aposentado o recebimento de do eOl'l'cnte q\le o codigo niío con~erva a emse us vencimentos, t.;l.mbem garante-se a fã.zenda publica de qualquer debito em que e[le
possa ser ellcon trarlo .
E' assim que o mesmo ,encimento garante
a úivida para. com a FazcIHla Kacional, i~ semelhança do que succede com o empregado
em acti villade .
O que o ol'ador nfi.Q de;wja e que os Cnne:cionaríos puhlicos, justa,mente quando m;tis
prec isam deste min!,!'Oatlo vencimento que lhe
cOlllpde n it aposclltaçiio, vão ludal' com diCtlculdades e passar tl'es, quat.ro o cinco mezes
sem poder recebei-o.
Não tem a pl'oten~'ão de suppor que o scu
proj cct.o est,<'ja, isento de úefeitlJd e erros; subm ettendo-o á consitlernção do Senado, espera
que a commissão c')mpetente o reveja, uug·
mente. :m h~titlla ou thça o que entender.
O que desej;t ó que se ta,; a alguma cou sa a
semelha.nte respeito,
Vom á mesa o segui.nte
I'ROJECTO l\.

36 -

1893

Art. I. n O" flluccinnarios pn hlico~ que perceberem vencimento" pelos cofreR d:\ Uniiio,
uma vez apoõenLadns e lifluidado o tempo (Ir,
('xercicio a que tiverem dil'ei lo, rec,·herão
desde logo OR que lhes competirem. independente de prova de eotarem quites com a
Fazenda. Nacional.
Pa r~ gTA pllo unicn, Si do exame <lo;:; titlllo~
de nomeaç;lO ou re!lIO~,ão, o Thc~ouro Fedem,l,ou a rcpal'tiçiio fjscnl encal'1'e,-!ada daliquidação, v eriticar falta de pagnmento de
sellos, fixar á pmzo razoavel ao d{'vedor pa.ra
exhibir prova. '~e t,Ll pa.~m.mento. findo o Qual
e não tendo sido 8a:tisf(~ita. \c~sa ex igcncia,
proceder;'\. '10 desconto pd i~ quinta parte dos
seus vencimontos ak~ saldar o dehit.o.
Art. 2." I(ovogam-so as di:,posiç,ües em contrario.
Sala elas se~sõrs, 8 de a gosto d~ IR93 .,Hnl1ino rI,t Silveira.-J<iaq"':/JI PeUr;io.-Pa)'(f.n./lOs. -Ge>1M'o.<O }tfarq,.!cs .-Joao Ncir.rr,

pltytC'usos p('rpetua, que o pl'"jecLo n. 17
tamb~Ill extingue.
Sala das se,~8üe;;, 8 de ago.í>to de 1893.Saldal11m J['~ I'in/tO.

o Sr", P.·esidcllte-A respeito deste
r equerimento é meu rleverinformar ao Senado
o srguink:
O Sr. Amerieo Loho e outros Sr~. 5enadore~ o.lrt:l'ecerarn á con"iderilção do Sonado, a
1(i (le junho do corr('nte (I,nno, um pl'Ojecto
I>obre emphyteu ses, Es~e proj8cto, dl'poi~ de
approvado em I" discussii.o. foi á commi,,~ào
dr, legi~la~,ão e j nstiça, a q llLlI .le.u pCl.rece.r
fh.'·Ol'avel a sua. aÚllpç,i.o, mas levantou a
qu('~tão prdúninar da. cOll,,:~.niencia ~le tratar ~e do assumpLO qll<lllllo .la tJnh;t Rido entregue ao go nwno o prC\iecto do codi~o civil
elabor;tdo pelo Sr. COi:\llIo Rodrigues.
A eommi~~iio de l('gbI:H~fLO e justiç:t. levantando ('';8a questão prejlldichtl, na. occasiã?
da discu, siío oft'erecl,1l a :;eguíllte emenrla a
coudusão do seu pfl.rccer : «Que Sf'ja. adiada a
discussão ria tnn.t.Cl'ilt atô qUf) s€;ia appr'ova(lo ou r cj eitad() o prlljecto de codig-o ti vi~,
ns!"ignndn pell ,g 81'S, Coclltoe Campos, Nma [üheiro e GornensoI'o.})
Est.a '~)menrla íili ,l,pprOV,L(l<t pelo Senar]o em
ses,:il.o de 12 de julhO, e (,m consl'qucncla
(iCOIl atliada a segunda tli.scussão do projecto.
Agora, o l'eq nerirnen tll do SI', Rallüm ha l"Iar inllO pede qu o e~se projecto r,1~tL'e Im ordpffi
dn dia., indepíJII,lente da clls c us,~(tl) du proJccto
do cndigo civiL visto o seu autor te]' ckdaI'aflo na exposiç~.o ne motivos publicada no
]I);'rw[ d o CO/ll/fwrc\o q lle o eodigo civil não
conserva a emphyteu,c perpetua, que o
prQjccto ta.mbnm extingue,
E:;t<i, em d iscussil i ) o l'eq llorimento.
Ninguem pedinuo a palavra" encerra-se a
disCIl"sào
Pos to a votüs Ú appl'oYudo o requerimento.
ORDE7I1 DO DIA

Estando apoiailo pelo numero (Ie assig'naEntra em ;)a di,;cuss5'.o n pr0jecto do Senado
tUl'as, vue lt imprimir, para, entrar nll. ordem
n. :~5, de 1893 . COllcedenuo ~tmnist.ia aos comdos trabalhos.
E' lido, apoiado e posto em dif>cussão o s(,- prolllerti<lo; nos acontecimentos do estado ue
Santa Latharina.
guinte
Requeri mento

Ref[ueiro que o projecto FI. 17 entre na ordem do dia de a.manhil. ÍlHkpen!lf>ntemlmw
da discussão do prlljeeto do codigo civil, visto
ter seu autor declarado no eXl)osi~,i1o de mo-

o SI". F.:ste,' e!;l. Junior-Sr. presidrntc. nii.o yeuho pronunciar-mo contra o
pro,iecto em disc: us.:;ão, muito e mbora esteja
convencido de que elle niio Y,1C lLpro ....eital' aos
meus amigos d·.. estado de Sant.a Catharinlt,
Muito menos venho con vencido da criminalidade dos revolucionarios. Isto nã.o quer dizer
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que não sejamos muito agradecidos á amabilidade do meu illustre chefe, Sr . Saldanha
Marinho ...
O SR . SALDAl'{HA MARINuo-Apenas um de
seus humildes companheiros.
O SR. E TEVES JWNIOR-Lendo o projecto, vi
no resumo do discurso de S. Ex ., publicado
no JomaZ elo Commm'cio , no final do mesmo,
que o illustre senador chamara os meus
amigos, os que tomaram parte nos ultimos
movimentos de Santa Catharina, de crimi·
nosos politicos .
O SR. SALDANHA. MARU\Elo-Isto foi por
conta de outrem.
O SR . ESTEVE JUNIOR-Com etreito fui informado de que não foi e ta a phl'a!;e de S. Ex.
concluindo o discurso, com que fundamentou
o projecto . Toco apenas neste ponto para que
fique i to bem claro.
O SR. SALDANHA MARINHO-Sem duvida .
O SR. ESTEVES JUNIOR-O Sr . Elyseu e o
Sr . Machado, deante do pronunciamento dos
r evolucienarios de Santa Catharina, chamaram em seu favor o auxilio da força do governo da União não se lembrando que lançavam um repto ao" representantes <10 estado.
Vou leI-o, para que o Senado aprecie o caracter daquelles cidadãos, contra os quaes se
levantaram os meus amigos alli.
Em artigo publicado, creio que no Jornal
elo Commercio e tambem no O Pai::, disseram
elies (Zé):
«Nada de methaphysicas mentirosas .
« Tenho convicção de que represento a opinião do e tado .
« Desafio-vos a que modifiqueis a actual situação politica.
« Declaro-vos que não moverei contra vós
nenhum dos poucos 'oldado policiaes de que
disponho, nem tampouco pedirei auxilio mo·
ralou material da União .
«Agora, i sabeis o que é dignidade, cumpri
o vosso dever. - Tenen te »1achaclo .»
F í este o repto lançado pelo presidente e
-vice-pre idente de Santa Catharina aos representantes do e tado aqui, isto é, pelo r.
Machado, que é a. creatura do r. Elyseu.
Mas estes enhores.que se pronunciavam por
esta fórma, augmentaram a força policial de
Santa Catharina, que então era de 300 praça,
para 600; e apezar desse augmento, ficaram
os dous tão amedrontados da opinião manifes tada pela maioria do e tarJo,que crearam esquadl'õe de ca vallaria em alguns municipios,
como S. José e outros, estabelecendo em todos
os pontos do estado e em todos os municipios
forças policiaes.
Isto é um facto que todos sabem e não o
estou allegando para que sejam innocentados
os meus amigos.

Não contente com o augmentQ da força policial, além da que já se achava organisada
no estado, elie conta,vam,como de facto pediram, com o auxilio da força federal,dirigindose para esse fim ao Sr . Vice-Presidente da
Republica_
Como bem disse o illustre senador pela Capital Federal, meu r espeitavel chefe, quando
motivou o seu projecto, o vice-pre idente de
Santa Catharina assignou um termo. Foram
estas as palavras do di cur o do illustre lOenador (Zé):
« O Sr. Saldanha ~:larinho começa ob 'ervando que o governo só póde intervir nos e tados em certos casos previstos na
Constituição. O Senado conhece os de mandos
de Santa Catharina,que conduziram o Sr. Vicepre idente da Republica a fazer o governador
daqueUe estado a signar termo de bem viver ,
mas este, como não tem receio da pena por
quebra de termo, recomeçou a érie de eU8
actos desregrados. O orador vem propôr um
meio de obrigaI-o a respeitar o termo de bem
viver, e a cessar a perseguição contra os adversario~, apresentando um projecto de lei,
aml1istiando os criminosos políticos de Santa
Catharina . »
De facto, como S Ex. disse, o Sr. Elyseu
Guilherme assignou um termo, foi um aeto
vergonhoso, que prova a sua fraqueza ...
O R. GENERO o MARQUEs-Qual foi a autoridade que o chamou para assignar o
termo ~
O SR. ESTEVES JUNIoR-El1e não foi chamado para assignar; não o foi por nenhuma
autoridade superior, foi antes pelo receio da
população, qu e em sua maioria se levantara
contra o seu governo.
O Sr. EU eu a iguou o termo pela ua
conveniencia, para continuar no governo
com o Sr. Machado, que é cegamente dirigido
por S. S. na. administracção d estado.
O SR. GENEROSO MARQUEs- Então foi voluntariamente que assignou ~
O SR. EST EVES JUNlOR- Já disse que foi
para con ervar- e no poder. O·, meu amigos
tinham vindo á capItal para dar combate e
mostrar a grande maioria que tinham no
estado. Ouvido um toque de corneta do quartel da força federal, eUes que não sabiam o que
era, pensavam que aquillo queria dizer atacar os combatentes; recei080s, os revoluciouarios não mais resistiram ás forças do Sr .
Elyseu Guilherme contra 11,8 quae atiravam .
Retirando- e, então os revolucionarios ces a·
ram de fazer fog .
O que nós des('javamos, como publicamente
e sempre manifestavamos era que a quest.:"io
fosse resolvida simplesmente entre federa-
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listas e republicano do estado, porque as im
da maneira mai c\:J.ra se mostraria de que
oá o sta,va a maioria .
1admJvê que o SI' Machado não tinha e1ea força1para sustenta,r-se, apoiava-se sómente
nn e s federal. Entt'etanto ellfol tinha lançado aq uelle repto aos rellre entan tes do
estado, fazendo suppor ter maioria . O que me
parece é que S. .', bazofio como sempre foi,
quiz amédrontar o eu adversarios.
Pois . ' . dis e que ná ,,6 não quereria, o
auxillo do g vemo como não levantaria um
s6 do seus soldados contra n6s. Entretanto,
amedrontado com a nuvem inimiga, manda
S. , . sobre os nos o amigo a força policial e
ist n[ só na capital como c nt1'a os la are
distantes como Blumenau, Joinville e outros
pontos para persecruil'em o noss s amigos.
Mas elle , apezar de terem a eu favor o
numero, mesmo armado e di ciplinados, não
tiveram remedio sinão retroceder, porque,
tendo ido a Blumenau, ahi foram derrotados
e corrid s vergonhosamente.
i fo sem valentes, como diziam , pOl'que
di ciplinados eram elles, teriam com va ntagem enfrentado uma porção de patriota
que, qua i desarm ado . não tinbam a me ma
disciplina, e sa educação militar que possuia
a gente do r. E lyseu .
Di se que não contava como res ultado
satisfactorio, favoravel á causa dos meus
amigo a apresentação da amnistia, pOl'que
temos visto que desde o dia em que elles agsignaram o termo de bem viver ,teem per seguido os no os amigos, s teem maltratado por
f6ra. da capital em diversas localidade; o
que prova que elie não estavam de b a fé,
quando assignaram o termo que elles fizeram
aquillo com o fim de tomar conta da posição politiC:l. que tão mal tem sabido manter.
De maneira que a maiori:;t que e quer
pronunciar contra os individuos que crovernam o estado, nã.o póde fazel·o, porqutl encontra obstacul na força federal; que os
contendore cruzem a armas.
O R. GE IEROso MARQUE' -A amni tia n ão
depende do governo do estado ~
O SR. E TEVES JUNIOR- ias o governo do
e tado vae demittindo sem mais nem meno
os seus adversa.rios, vae fazendo proces os
sem razão de ser, porque V . Ex . sabe perfeitamente como estas cousas se inventam .
O SR . ARISTIDES LOBO- Não póde.
O SR. ESTEVE JUNIOR- Como não póde ~
Elles vão inventando processos a seu talante,
como succedeu em Blumenau com o Sr.
Hercilio Luz. EUe não tinha delinquido e
e tretanto foi processado.
O SR. AR! TInE LOB dá um aparte.
O SR . ES'l'EVES JUNIOR - Mas a amnii'ltia
não evita que o presidente do estado procure
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um pretexto futil contra Qualquer cidadão .
Assim, póde mandar qualquer dos seus asseclas provocar qualquer dos nossos amigos;
pode inventar qualquer de 'acato, como se dá
aqui mesmo nas ruas desta capital onde tem
hi.lvido autoridades policiaes que tem perseguido a cidadãos mesmo inoIfensivos,
I t que e p de dar em reIação á capital,
da-se muito facilmente em rela.ção aos estado , onue taes perseguiç'ões são communs .
ndo assim póde o r. Ely eu crear um
moti vo qualquer para proce,_sar e metter na
cadeia aquelles que tivaram a hombridade
nece~saria para acceitar o seu desatio e des·
baratar a sua ~ente .
O SR. ARl TIDES LOBO- Não póde .
O R. ESTEVES JUNIOR - Como não póde 1
Elles podem crear motivos fri volos e si quizerem, processar o individuo. Pois si nó sabemos, repito, que isto - se dá todos os dias
aq ui na capital.
A ma vontade daquella gente revela- se em
todo os seus actos.
Ora, vi hoje em um dos orgãos desta capital este t elegramma., pelo qual o Senado vae
aquilatar do procedimento daquelles indiv iduos e até do seu proprio caracter. ElIes
já revelaram o seu mao caracter, desafiando
o ~e us ad versarios e depoi de rechassados,
correndo ao p der central. Foram por demais
covardes e ses senhores!
O R . GENEROSO MARQUES dá um aparte .
O R . ESTEVE' JUNIOR ão entro na indagação desta questão.
Mas o que é verdade é que o estado de
Santa Catharina levanta-se em peso contra o
governo do Sr. Elyseu Macha.do e procura
por todos os meio baqueaI-o, porque aquelles
individuos não abem "onrnar.
AI 'm di to, todos sabem que os que
governam actualmente foram derrotados e
batidos vergonhosamente e, pedindo auxilio
ao governo central, ficaram completamente
desmorali ados .
Pois quem assigna um termo de bemvi·
ver, sujeitando- e a toda a condições, póde
continuar a dirigir o estado ~
A dignidade pede que não continue no governo .
Mas elles não teem essa. dignidade e a independencia neces aria : esta é que é a ver·
dade.
O Senado vae ouvir o que diz o telegram'
ma hoje publicado, no Paiz e por elle aquilatará da moderação do r Elyseu:
«Acabam de er di pen.ados os seguintes
empregados do tbesouro estadual.
Ed uardo Nunes Pire , com 25 annos de
serviços , Antonio Livramento, com 39 annos.

222

ANNAÉS DO SENADO

Foi demittido da me ma repartição, com
22 anno' de serviço. ,o r. Joaquim Vieira
de S uza.
Da assembléa tiveram demi são o empregados:
Antonio Co ta, 10 omcial, com 26 anno de
serviço ; Antonio Garcia, alferes llollorario
Mano 1 Roq ue e Armando Muller.
Da se retari:1 do palacio foram suspen os
e t s empr D'ados :
HOl'acio NUlles Pire e Thomaz Cardo. o, ambo com mai" de 20 anno de ser viços.
Da scola normill foi demittido o lente de
de en bo Manoel Mar O'arida .
Ha muitos outros empregados suspensos e
demittirlos.
In tallou- e hoje o congresso, bavendo pouca concurr ncia, me mo p r parte dos amigos do governo .
Appareceu um boletim da Ga~ela de L(I.lJes
dizendo que ó plan dos federali ta de L ages invad ir :1 cidade, ligados aos r vol.ncjonario do uI; bater d sorpre a a.' forças
federae , apo sando- se do armam nto e mullições e . pri ionando o respectivo: c mmandantes, afim de continuar a rev lnção
quo a sola o estado do Rio ~rande do
Sul.
Neste sentido recebeu o commandante
da fronteira telegl'ammas do capitilo Vandelli. »
Pel procedI menta que elIe teem, tudo é de
crer' que. aquellc povo e levan t pa,ra sacudir o jug que ameaçfl. roubftr-Ille a sua
li berdade e o bem est,tr de suas famili:1s .
'ão !la lá e~se movimento que elle dizem
do!; no sos amigos. O que ha é uma força de
federali$tas d Rio Gl'ande do Sul, que ",nda
por alli al'l'ebanhanclo individuos para com
elIes r epl'oduzir a mesma scena que já se deu
ha tempo na erra aqueUa leva de s Idados
de cavallaria que foi bater um do nos os
distinctos oíIiciae , O cOFonel anto . O mesmo
que se fez naqu lI",occ<'l ião é o quo se quer
r produzir agora: o Rio Grande elo Sul, pl' curando fornecer-se em Santa Catharina entre
os federalistas, não só de dinhei ro como ele
p
aI.
Pn.l'n. impedir is o, eria precisa a victoria
d s republicn.nos de anta atharina e isto e
faria facil m nte sem o auxilio do centro.
O SR . RAUL! 'O HORN dá um aparte .
O lt . EsTEVES JUNIOR- Em todo caso estão
continuando a de caminhar o nos os patricios
da serra e como sabe V. Ex . o mal que dab i
vier será ('ontra a Republica .
o meu discurso farei publicar o repto lançado por elte , no qual provam que foram por
demais coval'des,porque prollletteram uma
c li a e fizoram exactam nte outra.
Quiz simplesmente lavrar e te protesto .
Tenho concluido.

Ningouem mais pedindo a palavra, encerrae a discmsão .
Posto a votos, é o pl'oject o approvado e,
sendo adoptad ,vae er enviado á Camara
dos Deputados indo ant s acommissão de redacção.
egue- e em 3" discu cão , com a emendas
approvadas em 2", a p l'Op sição da Camara
do' D putados, n. 30, d. 1 93, fixando a de peza (~o Ministerio da Marinha para o exercicio de } 94 .
E' lida, apoiada O posta. em discu são a seguinte
E Menda

Accrescente- e ao § 20 do art. }0- 20 :00
para um ph,tr lete na Ponta do M lio, ou
onde for mai conveniente a entrada do canal
do norte, no e 'tado do Rio Grande do Norte.
ala das e ões, 8 de agosto de 1893..tll/wro Cavalcanli. -Josd Berlutrdo.

o S,". Alllaro Cavalcanti diz
que a emenda que submetteu á approvação
do OIla.da manda augm ntal' de 20:000 a
ver ba- Obra - do orça,mento do Uni teria da
Marinba, para con trucção de um pbarolete
na Ponta do MeU , co"ta do e tado d Rio
Grande do ort .
iio é pl'etenção nova; é renovação de um
pedido , p 1 qual tem o dever d iu tal' .
A costa do Rio Grande do or te é talvez ,
depois da, do CeaJ'á, a mais longa, ao menos
elos tado do nOl'te .
Quem ti ver viajado naquellas paragens d ve
saber o seg uint~ : s;l,h indo do fOl'te dos Rei
Magos para o nOl'te, poucas milhas abai:tO
está o cabo de S. Roque . Ahi, defr nte de te
cabo, c meça o que e chama o Canal, 1J0r onde
pas. am todo os vaporE','l àe pellu no callado,
toda a navegação co' teil'a , em uma palavra .
O R. ELY EU MARTIN" -~fe mo navios de
grande calado podem ahi pa sal' .
O SR . AMARO CA.VAEC T I, continuando, diz
que e~ e canal é bastante longo em extensão :
vae ju tamente até á Ponta do Mello . A
Pon ta a o relIo fica, aq uem da barra do
Mossoró poucas ml1lta de maneira que, para
quem tem de entrar, vindo d norte, tem
o pharol de S. Roque mas para quem tem de
ahir do norte para o sul, não ha pharol
nenhum.
Devia pela mesma razão de egurança, exi<;tir na ponta do Mcllo, que é termô de te
canal, um outro pharol, para. g uiar aos que
veem, a im como ha o cabo de S. Roque,que
guia áquelles que vão.
Tal vez nem todos os seus collegas tenham
viajado por estas paragens e ignorem a capa"
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cidade ti ste canal. O orador tambem não terp.
conh cimento muito xacto; 1Oll.'l,pe.la. mUlt· , vezes que o tem atra.ve :\( o,)Jode atnrmar que lia. logare, onde se p:l . ao proxlmo
de t.erra que pr o te In t ltatlo de b l'do de
navios e COIII p uca bl'açaclas, l\. nad , conseguido alcanç:ar ;~ terra. e fugll'em da
colta_
E' a :llm um a.rre ile a mpanhando p Iralletamente a co ta, desde o cabo de Sl Roque
a.té e ta ponta d l\fellr:, em cuja exten ii. é
impossl \'el a navC'/l'aç:ao sem rIsco de naufragio.
.
Por den tro . pelo lado de tena, lia lJl'otlmdidad bastan te,ma lia I garcs como já dls e,
tão estreito, que e póde saltar de bordo e a
poucas braç:a alcançai' a t 1'ra.
E anal egação por dentro tem a vanta~em
de er uma spe ie de dia"ollal ; tomando a
co ta como um ar , ella é uma cOl'da.
O R. ELY 'EU 1hltTlNS-A costa a lli é quasi
recta.
O R . AMARO ,\VALC.\NTl- Tl'ata- e, portanto de um canlll de mai o, de 60 milha!;,
desde' o cabo de .. , I que até Mo 'oró , doixa.ndo no meio mu iti' lmas l ocalidade~ onde
os vapores vão tocand de manhã. em manhã. Para entrar aJ Ii está o pltarol d 'ào
R·que; para s l l1il', não h 'Lpltal'ol algum.
Ainda de dia, poderá. ntl'ul' um vapor;
porém ánoute, é imp :l<ivel , E n te cu o torna- e a navegação dimci ll ima, m o va.p r
de aproar para alto m!lr, al'r'i ca.ndo ~ncon
tr'ar o anecif03, e afia ' tand - c mUIto da
costa .
Falia sobre u ma materin. papa a qual n[o
tem competencia, mas cl'ê quo mcon testavel
a nece idade de um phar let para a ponta
do Mello e por i so ped 20: OOO~OOO .

O Sl~. E s teves Jun ior di;\ que
uma pe ' oa que m rece inteir a confianca. e
que onhec bem a ' l'ola de marinha., fazendo-lho a descr'ipção daquelle es heleci mento,
mo t:>ou-Ihe a nece sidade que ha de au 'mental'- e abi
salõe ,que!' do r erei torio,quer d
dorm itorio e di se que sas obras podem import..'l.r tal vez em 50:0 O 000 .
Accl'escentou que, realisad e' te augmento ,
ficarão os alum nos perfeitamente accommodados; ao pa o que, ~em cUe, si houver um
a ugmento, por pequeno que eja, de alumnos, o director da e 'cola e ver á completamente embaraçado, porque não terá onde
collocal-os, nem na mesa, nem n dormitorio.
O orador propõe, portanto , que, em vez dos
50:000 que se diz ne
rios, toma o meio
tel'1U0-30:0 O 'O
O R. Q. BOCAYUYA-O governo é que de"ia reclamar isso.

O ft . ESTEVES JUNlOR- Mas é o propr~o
comma.ndante quem diz que ba ta l?e<:esõldade ; o comma.ne antc é um moço _dlstlDC~O
que não viria d~;\~rum:\ ~O U 8a que Imo ,da.
V m it mesa e hda.,apol;L la e p sta conJ unctamente em discussão a seguinte
Emeilcl.l

No 20 do <tl't. In, verba- Obl',t - em vez
de 300:000$, !lign.-s ': 330:000' pari\ e,xeou?r
nos editlcios da. E ' ola Nava.l as modlficaç?es
e accre 'cimentos que se tornem necessarlO'
á boa ;Iccomm daçã.o d maior nnmero de
lumao,' e c nvelliente fuaccionamen dos
n vo CUI'
cr ados pela reforma do regulamento.
alada se s- ,8 de aO'o to de 1893. - E'leves JunioJ'. - Malloet E M'ata.

O Sr. Monte ir'o de
nl" I~O S
declara que não tendo podido comparecer á.
e, iio de honte m, aproveita o en ejo, que
hoje e Ih o11'orooe, paL'a lembr,,:r qu a emen(la apl'esentada. p lo Sr . AlmeIda Barreto .e
l'olati V(l. ao p~t ament de um t ' rço de venClment a( membros ell'ectivo 'ivi do Conelllo • -a vaI n,10 é amai juta pOl'q ue o mesmo r eO' lllamento citad
qu e ac mpanha o
decl'et~ de 22 de j uI ho de 1858. fixando o ordenado do secretar i d on lho lavai, tabeleceu a hyp thC' e de s r
retario um dos
membros e1fect ivo~ de' e tribunal, Q por tal
au"mentou tl'rçoal1ulid dos ,'oncimentos.
Quanto ao pharolet da ponkt d Mello,
acl' dita o oradol' que con titue obra util em
presonç'a do argumentos exbibidos pelo SI',
Amaro Cavalcanti, autol' da em nda r pectiva e pratico onll edor das neces idad s do
Rio Trande do orte.
Nã.o . t davia, inopportuno recordar ao
enado q~e o ol'ç'.a.melllo n3:ciona~ não compo!t<l. desp za, ~inda as malS utel"S, que nao
serú. j <l.U1ais demasiad:1 a pa,ciencia p~ra e pe1':11' melhor s tempos e malll au plCLO o recurso. O enad, porém, r olverá como
entender con venien Le,
A propo ito d outc'a emenda do 1' , E teves Junior, ob er vará que não tendo r commendado o ministro da marinha o melhoramento proposto, ainda que cu te ell insignificante di pendio, deixa á sabedoria do Senado
a solução da. que tão.
Estando com a palavra, termina G orador
julO'a onv niente explicar o motivo por qu
a 19nou a proposta qu confere cr dito, e~~
trn.ordinario para pagamento de quantia J.t
d P ndícla pela v rba da - capitanias de
portos - em virtude do augmento de ordenado para os remadores e patr õe -móres. Fel-o
porque o dispendio jã. e tava. feito, e, não C011'
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vindo acrificar o serviço o foi illdeclinavel acceder a s melhante exigencia.
in~uem mais pedindo a palavra, encerrase a dIscussão .
Procede-se i, votação, com o seguinte resultado:
ão approvadas as emenda ao" §§ 2° e 17
do art. I", qu já o Jlaviam ido em 2".
E' approvada a emenda do r. Amaro Cavalcanti ao 2 do refeI'd art .
E' rejeitada a emenda dos 1'8 . Esteve Junior e Manoel Barata, ao referido § 20 .
A propo i :- 0 fica sobre a mes' Mim de na
se cru in te e ão pa ' ar por no va di cu são a
emenda oIrerecida e approvada em 3' .
egue-se em di. cus ão unica o parecer n.
162, da comrni ões de con tituição e ele finança sobre a indicação do r . .enador en 1'0 o Marques, a r espeito de menidas legis·
lativas que convenha adoptar , afim de er
1'e peitado o preceito con tliucional dos ar .
7", ns. I e 2, 9° § 3° e 11.
O Sr. Genel~oso Mar<lues Sr. presidente, a solicitude com que a i!lut res commis õe ' incum bida de interpor
parecer sobre a indicação, que tive a honra
de oIrerecerao Senado, se desempenharam da
incumbencia, é prova eloquente, não só da
importancia., como da urgencia na oluç'ão da
que "tão .
A indicação Sr. pre idente, denuncia uma
planta damninha que do imperio ala trou por
quasi todo o territorio da Republica.; urge
extirpar-lhe a raizes.
Quae os meio que as comm is õe' 1I0S suggerem para e e fim ~
Exa minemos o parecer .
A commis õe não laboram em duvida
acerca dos facto enunciados pela indicação.
Tem poderiam laborar, porque abi esta o
relr.torio do ex-mini tro da fazenda, a,bi e ta
a men~gem do r. Vice- Presidente da Republica. a que me referi na occa ii1 em que
fundamentei a indicação; ah i tão a lei do
diverso e tades, queae tere peito teem violado a. Constit uição Federal; ahi estão, emfim,
as r clama,çõe do contribuintes feridos pela
inju ta e vexatoria exigencia do fisc estadual.
Tão pouco as commi sões nutrem duvidas a
1'e peito da inconst\tucionalidade da leis estaduaes sobr que ver a a indicação .
Ellas acham que, em face das terminantes
dispo içõe dos ar . 7°, 9° e 11 da Con tituição , que claramente discriminam a. orbita.
de attribuiçães do poder federal e do poder estadual em relação ao impo to de ta natur za, são ab olutamente in ustentaveis a leis
a que me tenho r eferido.
Ma , si tiver o enado de votar dispo ições
legislativas a. emelhante r peito, as com-

mi ões entram em duvida obre a competencio. deUe para iniciar lei sobre o assumpto.
Temos, portanto, uma preliminar are 01ver.
A duvida da commiss-es é fundada na dis:p sição elo art.29 daCon titu ição, que deixou
a competenci:1 L:,\' c· .: l .r.t uu:l Deputados a
iniciativa de todas a leis de impostos.
As commi õe limitam-se a. lançar a questão, sem a resolver. Quer me parecer, Sr.
pre idente,com o respeito que devo ao e crupulos das illuotres commissões, que a preliminar não procede.
Quando a Con tituição deixou á inicôativa
da Ca mara do Deputado as lei ' sobre imposto , referiu-se :lS I i de Cl'eação, suppressão
e modificaçã deimpo tos.
O R. Q. BOCAYUVA-Apoiado .
O R. GE/oiEROSO MARQUE - Não se podia
r reril' a toda a leis que tive em r elação
com impo tos, por'que, si a "i m to e, coarctada fica,ria a acção do e[)ado, que ra'ri imas veze ' poderia inicia,r medidas legislativas .
A razão da iniciativa da Ca.mal'a. Sr. presidente, é conhecida, é evi dente. A Camara
do" 1'5 . Deputados representa immediatamente o elemento popular ; e como o imposto
é o uor do povo, é a parcelia de seus haveres ou de suas economia , com que eUe concorre para a. de pezas publicas, para a manutenção dos encargos da naçã , a lei constitucional da Republica, assim como a lei contitucional do imperio a.ttribuirão com razão
ao ramo do Poder Legislativo, que repre. en ta
imm diatamente o povo, a prerog,ttiva de
naquella Camara comecarem as discussões
das leis de illlpO tos .
Mas i to não quer dizer que o Senado steja privado de iniciar a, umpto' que se
licruem a emelhante materia. Nem no imperio assim se entendeu, nem no curto lap~o
que já temos percorrido do regimen republicano.
Para não cik'\r outro exemplos, lembrarei
ao Senado o projecto, aqui di cutldo e votado,
depoiS de longo debate, e que e acba dependente do voto da Ca.mara dos Deplltados, isentl1ndo do imp to de h ranças legados de
quaesquer outros do
tados as apolices da
divida publica nacional, a sim como prohibindo a União lançar imposto sobre os titulos da divida publica. dos estados.
Este exemplo torna evidente que o Senado
não se tem reconhecido incompetente para
iniciar leis,que tenham rela.çilo com imposto .
em era po sivel, r . presidente, porque
todas as lei que cr am despezas não podem
d ixar de ter certa relação com impo to ,
vi to que lias importam a appli ção, a di tribulção dos tributos.

SESSÃO E M

8

DE AGOS'rO DE

o SR. ARISTIDES LOBO-A questao é da iniciativa.
O R. GE.'\'EROSO MARQUES-Poi sim, é da
iniciativa; mas esse pro.iecto foi de iniciativa
do enario Il este exemplo . muito semelhante
á hypothe e de que se trata.
Temos por con equencia preced nte firmado
por uma. resolução desta camara.
Pai' . -me, púi , que em violarmo, sem,
de modo a Lgum, offendermos a prel'ogativa da
Camam dos Deputado , podemos legisLar obro
o as umpto, xeI' nrlo uma attribuiçã,o que
ao Congr ' o concedeu a Con tituição quando
encarl'egou-n de velar na guarda da Constituição e das lei .
Ma ', para as commis õ ,a preliminar não
tem im por ncia c~pital, porque, egllndo
lias, não havemos mi ter do Lei para o
caso.
ITão é por in. umciencia de lei, diz a commissão, que o estad s teem invadide a orbita
de attribuições da União, em relação a esta
materia.
A Constituiçã.o é clara.
E i os estados de l'espeitam o preceito oxpre~'o da on tituição, qual é o critp!'io que
temo par a '{Irio . i conhecer o preceito que
eLle hão de obedecer ~
O SR. Q. B CAYUVA - E' a parte offendida
appeliar pa~a o lIpremo Tribunal, unico competente.
O 'H.. GENERO MARQUE - ão é, portanto,
por f<llta de lei.
O meio, diz a commi ão, é su citar o conflicto peI".l.nte o Supremo Tribuna LFederal.
Cone rdo s bre a competencia do Poder' Judiciario no cas ; mas não concordo com a opiniii da c mmi :-0 ácel'ca da desnec idade
de lei que regule a e pecie.
O R. Q. BOCAYUVA - Está na Constit uição.
O SR. G~:NEROSO MARQUES - Vou fundamentar a minha proposição.
O p lier j udiciario é, não direi,como dizia a
c~nstit'.li~ão do i~perio,a chaveda orgn-,nisaçao politlca; mas e, no no so reg imen, oJusto
ponderador entl'e OS outros poderes, o arbitro
up.remo, encarregado de r.onter aquelles na
orblta. de suas attribuiçãe .
O poder judicial'io, portanto, não p' de deixar de sel' revestido do meios de agir emcaz·
mente em hypothe,ps emelhante áqueLla
que no CCUp:l., que é a d' violr~çã expre sa,
reconhecid,1 da Constituição F det'3.l.
O R. ARlSl'IDE LOBO - I 50 está. previ to.
O R. AMARO CAVALCA.NTI - Está armado
com esse poder.
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O SR . GENEROSO MARQUE - E' o poder judiciario o guarda permanente, vigilante, da
Constituição.
A que tão ~ antiga. Já o acto addicional,
como sabem os nobl'es senadore vedava ás
antigas assembléas provinciae legi larem
'obre impo los ne importaçii .
Ma~, o e tado dI' verdadeira penu ria, em
que Jazia a maior par das provincias,
deu motivo a que cllas deixas em de p rte
essa di po içã,o, raramente ~e preoccupa.ss m
com elIa, e crea..<>selll constantemente impostos
de importação.
Houve um mini terio que, ex propl'io Marte ,
sn pendeu no estauo e te impo to.
ão podia fazel-o . Mas, não preciso analysal' es es factos p sa.do~, que nada aprovei·
tam ao esclarecimento da questão actuu.!.
O que quero recordar que alIl havia um
meio legal, constitucional de intervir o
corpo legblati vo nas legi laçães das provincias, porq ue, egunuo o acto addicional, a leis
inconstitucionaes eram ubmettida á a embléa ll'eral e e ta podia revogaI-a .
Em I 2. fazia eu parte ua Camara dos
~eputad<? ,foi remel.t.ido ao Srnado um proJecto, al11 approvado, revogando a leis de cUversas provincias, que crearam impo"tos de
importaçilo.
Esse prnjecto ficou com pedra em cima no
enado; a quéda do mini terio paranaguá,
foi motivada por e a que tão de 1'evo"3.:-o
de impo to provi nciaes, por ter leva~tado
contra elle a deputação de diversas provincias; assim, continuou até o fim do regimen
passado o slfllu quo .
A eon tituiçã.o da Republica vedou, como
sabemo" exprc samente ao estanos taxarem
s bre a importaÇ<'io, com a clareza que a
c mmissão reconh ceu em seu lucido pare er.
Ma ,ao me mo tempo, Ibi ella previdente,
deu r ecurso aos estado!'!, afim d que pudessem occorrer ás dcspezas a eUes a1fectas.
O R. Q. BocA.YUVA.-E a prova é que elles
estão ricos e a. União relativamente stá. pobre.
O a. GENERO o MAHQUE -Deu·lhes a exportação j deu-lhe o impo to de indu trias e
profi sões, o impo to de tran mi são de propri dade, o imposto de seILo em relação ao
pa.pei concernentes á ua economia; deu-lbe ,
emfim, o que é mais importante para alguns
estados, as terras devolutas.
Parecia, Sr. pre idente, que com a transformação da fórma de governo, os estados
assim dotado do meio de o correr em á uas
despezas, não persevel'ariam na falta, no
abu'o tão pl'ofligado de-de o regimen antigo.
Tal, pOl'ém, não acontrC6u.
Algum; governo tiveram a cautela de xtil'pal' e se cancro do organismo de eu estados .
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No e tado que tenho a honr<l rlC' repre ' entar, illu tre senallo1' pelo Rio de Janeiro do que
o primeiro "(}V mo alli con tituido, Ilepois u áq uelln. que no foi prégadn. n.qui e na Conrcgimen con:titucionaJ, t inhn. elabol':tdo o e 0- stituin te pelo illu tre ,enador p )r S. Paulo,
boç de um orçamento qu . eliminava o~ im- hoje ausente do pa. z; mas 0 8 estados são n.upo 'to.; tie imprtaçüo alli axbtentes n ultimo tonolllos e na sua esphera dcac ÜO não podr.m
período tio l' gimen tmn.'nctu , e mo~m () , er embaraçados nem me m pelo CJ ngre :lO
imposto denom inauo elc animaes, que era Federal.
Portanto, parece-me que nã. seria curial,
cobr.ldo no r E'gistro do norte, na barreim
do Ito.rnr e, ela pas~ll gem das t ropas na bestas uma lei do Cougr s o revogando lei' estado Rio Grand do Sul para . Paulo.
dOURSo Estot que tii j á. .foi su citado. na CaO gover no, porem, qUE' uccedrlll a e~te, o mar01 do Depntanos em 1 91 ; era membl'
qu a l não p(\de leyarae.fl"eitonquclle projrct , daq uella casa o iLluSLl'e senad r que r edigiu
visto que foi s rprebenditl pelo movi mento est- pal'CC '1'; não se tratava de hyp the e
intitu lado-da restnHl"aç«( rht legalir/arie-, o identica, ma.s muito semelhante; tratava- e
governo que ' ucccdeu a est ,em eu pl'imeil'o de uma disp sição da C n tituiçã.o de anm
orçamento, incluill pela maneira, que j á t ive Cathari na que lletermina va a precedencia do
occaRiilo de expôr ao ena.do, maneira. um ca amento civil a r eligioE .
tan t di simulada, p rem que não poderia
A c mmis ã entendeu que tal disposição
illudir inão a be cios, o antig impo,to de era incol1 tituciona,I , a lem do mais, porque ó
imp 1'tação, que repre$enta a ter ça parto tin. ao P der Legi lati VI Federal compete legUar
r ecei ta daquelle estado .
subro o di reito civil; mas muito .iudicios O Slt . Q . B OAYUVA- E' um imposto incon - mente, no mC' u Inod de ver , entend 11 em
,tituciono.l, que nmguem e;,;til. obrigado a pa- u a maioria q 10 , I!lesm reconhecida a ingar.
con tituci nulidade daquella dlSposiçã, o
O R. GENERO M.ll{QUES -Por que razão Congl'e o ná. tinha competencia para cassai-a .
a~sim proc d u ~
Fazia parte da com mis~ão e assignou venPorque entendeu que o esLa!lo, que aliàs
pobre, devia ter um fun cciOlHLlismo appa- cido Q illustre sonador a quem me refir ;
rato. o e devia ter um nu mor muito mai p rtant , n. . Ex., parece, nã.o repu gnaria
av ultacl o do que aq ueLle de que h:1. mister, de indicar e te meio para solur;ão da questão,
. Ex., i não mudou de pilllã , o
comarca de juizo de direito que p l in. trr p rqu
uma força policial capaz d intimichr a todo que nos homens que stu dam e muit comqu por ventura não estivc8sel rt de accordo l11um, tinha esse meio facilimo de resolver o
com o govrrno do estad , e dos quaes elle cas : r vogar as ldis dos estarlos ; mas parece-me queist seria um abus de pOller du.
pOl'ven turn. recriasse.
E assim ,em vez de oito comarcas,que fora m n ~sa, parte, semelhan te ao que commette m
creadas pela primeira ol'ganisar;ão, temos hoje o' estados decretando leis contra a União,
O SR'l . ARlSTIDE LOBO E AloIARO CAVALno Parana 14.
Para a fOl'ça pCllicial comprou-se uma. Cl a CAl\TI dão apartes .
em const1'u '<;ão, atim de ervir de quartel,
O 'R. GE, 'ER' SO 1ARQUE - O que digo é
por 100 contos de réis, quando facilmente po- que o illu,::tre , enadoI' que manifest 1'0. essa
dia, ao menos durante a l gun~ a nno , ocr es a opiuião, a signo u-se vencülo neste parecer:
força accommodada. no pr'etlio, que é prJpl'io p!lrtanto, na opinião do illustre senador o
do estado, em quo actualmente e acha .
Congresso Fed 1'3.1 póde cassar as lei do
E, ao passo que se fazem (s-as despe7.as, estados,
por assim dizer de lu ' 0, se contrabem empre'O R . ARlS'l'WES LOBO - 'ão penso assim .
ti mos para obras reproduetivas, como sejam
e tradn.s , de que tanto carece aq ueHe esLado,
O R.GENEROSO MAltQUEs-Chamo a attenção
com não ignol'am a lgu ns dos iUusrres sena- do illllSlre senador parn. o sru voto exarado
dores que alli t 'em estado: r firo-me ao em- no p recer a quo já me r eferi; e 'se parec r foi
pr est im de 100:000:' ultimn.mente alli emit- brilhantemente di cutido e a Carllara do Deputido p ri\. construcçüo da
trada de Guara.- tados nüo tomo u re oluçã definitiva a ste
puava., comarca de qu e o nobre senador pelo re peito; mas a doutrina é digna, de er seMaranhão conhece a importancia, porque já O'uit.ln., porque não !lavem s de procurar
foi .'eu m uito di<tuo juiz de direito .
me io de compeJl ir os cstados a re peitar
st
Lado de cou as qual o remedio para a s leis fedeL'a s e n.o mesmo tempo atacar a
cur ar tão profundo mal?
autonomia dos e tado .
O Congr ~o n ão tem c mpetencia para
En tão q lIal 01' medio ~ u citar, tiiz a
m~tr leis dos stados, mesmo reconhe ida
mis",l , o conflicto entre o fi!:lcO do estado e o
in on titucionaes, O." esta.dos não são sobe- da Uniuo,segunrfo o art. 59 C da Con tituição,
ra.nos : inclino·me muito mai á doutrina do perante o upr mo Tribunal Federal, que
I
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tem COml)etencia para tomar conhecimento
A acção que compete ao individuo - ao
do c:lSO.
~ontribui!lte ferido pela percepção injusta do
Os SRS. Q . BOCAYUVA E AMARO CAVALCANTI Imposto, p r parte do Estado, essa existe na
lei.
dão apartes .
O SR . AJl-1A.RO CAVALCANTI- E é bastante.
O SR. GENEROSO MARQUES - Entendo que
não é caso de conflicto. Examinemos a ituaO SR . GENERO' O MARQUES- Não é ba tante.
ções m que se póde encontrar a questão sub- Não se trata somente de intere se individual,
mettida ao conhecimento do Senado.
de direito privado; trata-se tambem de interOu trata-so de impo tos relativo á mer- es e publico e muito r elevante ; 11ao sómente
cadorias strangeiras importadas <lirecta- d~ manter intacta a these dalei, mas de impe!llente pelos estado:; e quo jo.i teem pago os (lIr a estagnação da fonte do principal imposto
Impostos federae" na alfandega r e pectiva; ou f~deral; p rque, si a União consentir que o
t~ata-s da que já foram importadas pela Ca- estados tributem a importação com impo t s
pital Federal e pelos outros estados e que, pesado que o contribuinte não po sa sU1iportendo já. pago o impo to 1(~d ral nas respecti- tar, in~ubitavellllente será prejudicada, quanvas e tações, são tran portadas para os es- do, alias a Con t ituição reservou, de entre
taelo , onde vão ser vendidas; ou trata-se da as Illais importante, ·ta fonte de. receita
que r eca.hem obre mercadorias de protiucção para a União- o imposto de importação.
nacional. las duas uLtimas bypotbeses não se
O SR. Q. BOCAYUVA. dá um aparte.
da conflicto, p la simpLes r azão de que o fisco
O SR. GENEROSO MARQUE - Mas a collisão é
federal nao cohra impo to e de de que o E"tado é o unico a lançar e cobrar o imposto preci o er em especie; a collisão não ,e dá,
inconstitucional, não se da o conflict ,que porque não ba duas autoridade ', dua ordens
presuppõe a concurrencia de dous fWlCciona- de funccionarios, uma federal, outra esual tornando conhecimento ao me mo
rios ou (l duas ordens diver "as de fUIlccio- tad
temp .
narios na pratico de um acto.
O SR. Q. BOCAYUV A. da u fi n.parte.
a primeira bypothese tamhem o Estado
O SR. GE 'ERose MARQUES - Não se dá nas
pode dizer que está no 'eu direito de decretal' impo.'to obre as mercadorias procedente duas primeiras bypoLheses que citei, e nem
do e. trangeiro, embora. eu producto reverta na ultima. porque nesta o E' tado não é absopara o. cofres da União, e ninguem o pode lutamente impedido de decretar o imposto.
impedir de le"i lar sobre o a umpto. PorO R . -O. BOCA YUYA - E' contra a Con titanto, evita-setambem c nílicto . porque não tuição.
e Lhe pode c ntestar o direito de legislar
O R. GENEROSO MARQUES -N~o ó, eUe póde
sobre essa especie .
t xar, embora rever~'1 o pr ducto para a
Aquill em que o Estado procede irregu- União.
T~nto
póde que o miniRtr o
larmente é em votar o imp sto para, si e da Fazenda stltbeleceu transac''" o com os
não para a União ; mas, COIU a allegação sim- estados, no sentido de que se escripturasse em
plesmente de que o Estado deer tou e cobra li vros especiae a al'recadaçã,o do impo ·t o, e
o imposto, o Supremo Tribunal Federal não se del)Ositas e o respectivo producto, até á
póde reconhecer o conflicto.
final solução da questã.o_
Parcc - me que o caso é de acçã perante a
O R. AMARO CiI.V ALCANTI dá um aparte.
ju"tiça federal, que é cou \I. differente de
O SR . GEl'\EROSO MARQUES-E'ta acçi'í.o , no
pr vocação de conflicto .
A acção particular jâ existe; não ha a me- interesse de mn.uter o preceito constitucional,
nor duvida, ma a que deve ser prop ta pelo no interc SQ, deordem publica, de preserv'l'll'
minie;terio publico !lO interesseda, lei, quanto a fonte principal dos imposto.' federaes perá e sa não 11a preceito legal expresso e claro tence á União a quem compete fazer respeitar, o precei.to constItucional, não platonicaque de termine semelhante sol uçã .
mente, ma' par'a impedir que a União venha
O SR _ Q. BOCAYUVA dá um aparte.
a solIrer O' prejuizos res ultn.ntes dessa toO Sr~ . GENEROSO MARQUES- Bem, o pro- lerancia. .
duct vae para o est..'1,do contra a Consti tuiÇ<lo;
Essa acção deve c ber ao ministerifl publico,
mas o m io que a União tem para impe- mn,s deve ser regulada por lei, pOl'que a 110s~a
tiir essa u 'urp<1ção , é a acção competente; legislação actual nã,o é clal". ~obl'e a applicapar:1 rehavcl' o que o e>tu,do cobl'oU não bilirlade da aCl;üo a e~pecie; e o mini.. e PÚrlCl su;;citar um conflicto . (Hc! 'val'ios terio publi o. não nconLrando dispo ição ex((pllri li _)
pre. "Cl, que lhe e e. n. attribuição. não ha de
Parece-me poi;;, que o caso é de acção, e gir, seja qual for a resolução do enado
sobre esta indicação.
não de conflicto.

228

ANNAES DO SENADO

Entretanto, desde que tive a audllcia(nc!o
ta. indicação acoo sid ração da casa, julgo de meu dever dizer qual,
na minha hum ilde opinião, deveria er a re.olução desta que tão.
O § 3" do art. 9° da Con tituição da RepuMica aULorisa os e tados a taxar a impol'tação das mercadorias proc dente uo estrangeiro, com a c ndição de que o produeto reverta p a os cofres da nião; ma essa dispo ição da Constituição não declara, que é da
compe neia do ' estados fazer a arr cadação
do impo to .
Decretar o imposto e uma eousa, arrecadar
é outra; decretar e fazer a lei, arrecadar é
executaI-a .
Não 11", nem na Constituição, liem lei em
alguma cGmplementar dispo, iç'io que vécle a
União legi~ l ar no entit:l de que e te impo .
to, de quetrata o 3'uo 3ort. 9°, j' cobradu,
não pelas eollectorhls estadUite' . não pela'
agencias dos estado' , mas pelas aHàndegas da
União.
Creio que uma vez adoptado e,;te ex"[}odiente, com c rteza, Se. pre,;ident, ce::.saI'ão
es s fact.os abu, ivos, que re peiLO deste a 'sumpto o estados tccm pratica(lo.
A razão por que a Constitu ição deu ao" estados o direito de tributar a importaç,io de
mercadOl'Í<1s e trémO'e iras , à excepcional, protecci oni ta.; foi para fa,vor"cel' os proúuctos
da sua indu tri:1, qU(lndo tiv<, sem de concorrer c In { s similares da iudu 'tria e,;trangeil'a.
P01'tanto, ó muito excepcionalmente, em
circumstancias muit e p('ciat' ,o estados
creal~ã.o impo bs de importação .
Uma z que fus 'em cubrado pelasalfandegas da, União e 'tes ilnpo 'to , não llavel'Ía perigo de !,papparecel'em ioão em um ou outro
caso mui tolel'üvel.
O R. MANOET, VICTORINo-IIavia um meio:
erJ. o d Poder Executi vo prohibir que as alfandegas cobras em e es impostos.
O R. GENEROSO MARQUEs-Mas o nobro sena(10r não abe que ;\ a rrecae1a 'ão delle ' não
se faz pOI' meio das alfand ga ? Nas duas idades do littoral do me u ta.do sa arrecada<;ilo
se faz por meio de reJ,larti 'ões staduaes, ('omposta de numer o pes oal, que exigem o
pagamento do imposto e quando elle n'i.o é
pago immedi.\tamente, as mel'cadorias são apprehendi la', vão para os armazens do governo
e, em certos C3,:>08, são vendidas em hasta publica.
Ei a medida que me parece er ufflciente,
quanto a e~sa parte; e enunciando-m e a,ssim,
não , ou io\uspeito. porque, sempre que 'e tem
tratado de Msumpto::! rela.tivu á a,utonomia
do estados, tenho me mau fe tado favoravel
a elia.
apoiculos) ie uj itar

Ha, porém , uma outra ordem de impostos,
igualmente inconstitucionaes, aos quae não
e allplica tt mt'dida, de que fallei.
Retiro-me aos lançado sobre as mercado!'ia importadas de outro' estados e da Capital Federal.
A este rcspeito é que é necessario u terminar clara c preci 'amente a Lntervenç.ão do
mini 'tel'io publico pua, perante o Poder Judiciario, filzer valer o preceito constitucional.
Neste sentido, uma L i não é inu Lil; ser'á
ccasião de definir de intel'pretar ou de explicar a di posi 110 da Con::;tituição, QU3.nto
a mim elia é clal'is~ ima não se pre ta a sophi ma ; entretanto, apezar de suas claI'as disposições. apezar de prohibir de uma
maneira absoLuta, que os estados tribULem as
mercadol'ias de outro, alia tem sido illudida
na execUt;ã.o.
Preci amos, porém, marchar com muito
euidar1 . porque o assumpto é melindrO! o e
niio devemo·' nem podemos. a pretext o de
lI11p dir q lIe s est'ld . lancem e cobrem impostos indevidos. conCOl'rer para a. sua desol'gani ação ou para a. annullaçeio completa
de sua auLonomia .
As c<,l nclutiões do parecer, devo confessar
a ' illu ' tl'es collegas, niio me satisfizeram,
p l'que eU limltam- 'e a simples propo ições,
nadi1 resolvem, expoem o modo de pen ar da
commi ão, mas nada submettem i.t decisã.o,
ao pl'onunciamento elo Senado .
Attenrlamos as conclusões do parecer:
(lê) : «E' materia q ae o enado tem de
decidir:
I", si é üe sm1 comp teneia a iniciativa de
qualquer lei referente a hypothese da indicação;
2", i, vencida ('8 a preliminar, é preferivel uma lei regulando o caso ou o alvitre,
lembrado pel3.s commissõe . de um conflicto
p ran! o Supremo Tl'ibunal Federal. »
A~ im, as cuncLu õcs Jeixam ao criterio do
Senado l' olver' a que tão como entend r;
votado este parecer , appt'ovada estas conclu~ões . nã.o sei a que r esultado teremos
chegado ,
Puda,nto, pzço aos illustrado membros das
comm issõcs que me p'-!rmittam solicitar-lhes
mai detido estudo sobre o a umpt", que é
grave e para, cu,ja solução o enado precisa
de c mplelos esclarecimento . Quem melbor
póde fomecel-o' do que as illustradas commis,ões?
Vou, pois, mui respeitosa.mente apresentaI" Sr . pre idente, um requerimento de
adiamento, p dindo que, reconhecida a comp"tencia do Senado de iniciar as medida de
que 'e trata, a illu tres commissõe sejam
novamente ouvidas para melhor elucidação
do assumpto. (Muito bem.)
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Requeiro que, reconhecida a competencia do
Senado para iniciar as medida I gi lativas á
q u" :c re ~ l'e a illllI a,ção , vulte (I P,lI' cel' ás
comrni SI>e, re pectiva, afim d fOI'mularem
pl'oject. de lei regulando a execução do § 3'
do art. 9" da Constituição e a interv nção do
mini.sterio publico f d ral para, p lo P der
Judiciario, ,er cohibida a violaçã ,por parte
dos estarlos, d s US. lo e 2' du art. 7° e D. I do
art. ) I da me 'ma Constituição,
ala da se ões, 8 de ag .'lto de 1893.Genero:lo JlíarfJlles.

Considerado como emenda sub titutiva. da
2" parte da conclu 'ão d par r, , lido,
sto conjunctamente em disapoiado e
cussão,

o Sr, ~.nnoel Vict.ol·inoe timou
que o honrado senador' pelo Parana ti vesse
levantado e ta questão. O orador tel- '-hia
prov()(),vlo, porque r almente o a ump to da.
da maior imporlancia e deve merecer toda
attenção do S ~ nado.
Pal'a mostrar a quantos interesse elie e
prend, f.1ra um rapido hi torico dos acontecimentos occorl'ido' a e te r speito, principalmente na Bahia, dando depai ' a razão
por que este\' de accordo pleno com o parecer
da commi ~õe, elabol'ado pelo illu tre r epr ot... nte da Capital Federal.
Data. de muito t mpo es a tentativa de invasão llas antiO'a'l provincias no dominio d
materia de tributação do governo central; e
esta antiga inva dO prolongou- e no regimen
federati vo.
Não abe o orador i e p '>de dar esta interpretação a todo quanto impo to de imporlação ão decretado pelo e3tado, isto é.
todos aquelies que o Execu tivo qualifica de
impostos de importação . O tr cho mesmo que
o honrado s nador lpu mo tra a. pouco clardo
compl'ehen~ã.o da lettra e da doutrina con titucional neste as umpto, por parte do Poder
Executivo.
.
A c n tituição ameriC('\,na., obre a qual
foi modelada a. no a, dá. aos e~tailoB o direito
de lançar imp sto de importação como me·
dida fi 'cal e protpccioni ta. O mini tro, 110rém, entende aqui que o imposto é incon tim a
ttlci nal, de de que não é docr'etado
clau ula da reversão.
Lê o orador a. re ' po ta. que o governador
do seu t,'J.do deu ao mini tro da filZf'D(la, euinando-lbe a. verJadeiL'a doutrina con titucional e que foi a causa de um outro telegramma do ministro, que con 'iderou ter feito
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mal em dar o carlcter de constitucionalidade
ao impo~to, desde que revertesse em favor da
União, ac nselhando ao u 'pen ão da . brança.
A i to não attendeu ainda o governador da
Bahia, q .0 declarou não poder ' u pender r •
soluçõ s legi 'lati va.'.
Tudo isto fez o rnini$tro, quando eUe podia
mandar que a. repartição fi cal não cobrasse o
impo to dor inconstitucional. Mas n;'io; termínou por mandar cobral·o, escripturando-o
ú. parte.
O orador não póde concordar com o modo de
r olver uagt'rido pelo honrado senador pelo
Paraná,estando antt· de pleno accordo com o
parecer dns commis. õe , conforme ja di e:l.o
começar.
As com missões propuzeram que, acceita a
prelimina.r da competencia, o Sena, lo re 01ve~ e .,obre si'~ qlle~tão deve er afl! ' t.a ao
Supremo Tl'ibunal ou si deve ser regulada
por par lei : neste ultimo ca o, a indicação
voltaria á,'l comm issões, que aliá pensam. que
só o Poder Judiciario deveresolver a. questão,
p lrque o Congre:so nã.o pórie rev r' Leis egtadoaes e nem impedir a execução deUas.
Dá-se o ron!licto: o p ld r federal jnlga inconstitucional o impo to e o e tado' 1 pensa
que nã.o.
Quem deve re (lIv r o conflicoo sinão o upl'emo Tribunal Federal 1 E'
im que e faz
dos Estado Unido !
Sustenta o orador esta opinião e o parecer
da.s commis ães, com exempl s, entendendo
que a prelímina.r pl'opo~t3. pur ella ' deve _eI'
votada, ~alvo i o honrado presidente do enado Julgar que as conclusões devem tra.du Zil'- e em proposições que n[o tenham feição
interrogativa.
Si u regimento só p"rmitte conclusões de
parecer em termos posi ti vo , poderá II m membro das co mmitsõ apr entar emenda.
O SR. PRESID ENTE diz que o art. 97 do regimento.na sua. ultim ... parte. é cIBJ'O :« ã.o
,ã.o admissi vei' parecer ~ que concluam por
lorma dubitativa ou em omittir opinião .»
T,mto a primeira como a segunda conclusão e tão formuladas de modo dubitativo. As
commissõe deviam escolher uma dellas e
apresentai-a ao enado para que este a aceitasse ou rejeitasse.
O SR. MANOEL VICrORl o declaro que ne t
caso o honrado rela.tor do parecer poderá
a lllanhií. apresenta.r uma menda á.s conduSOO , plra re 'olver a questão. (M1Iito bem.)
A discns [o ficou adiad... pel hOla.
O R. PRE IDEl'I'TE diz que, nã.o tendo
sido po:;sivel, por fa.lta de numero para delioomr, realisar-s a, essão ecreta convocada
para hoje, esta terá. logar amanhã caso haja
quon~?n, seguindo- e-lhe, si houver tempo,
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se são publica, e designa para a ordem do dia
W sesBau em 9 ne agosto de 1893
da sessão seguinte :
Nova discussão da. emenda ofl'erecida e apP ,'esídencia elo Sr . P'/'tlCltmte ele Montes
provada mt 3" discussão da proposioão da
(vice-presidente)
Camara dos Deputados, n . 36, de I 93, fixando a despeza do Mini terio da Marinha,
SC~lMARIO - Cht\luada - L oit ura da ae ta EX PIlpara o exercic',O de 1894 ;
I't":<TE - Pnl' ec~ ,'os - P l'ojec to - On DE>! UO 0101Continuação da di cussã unica do pn,recer, V ottlçito emonda no "çamento da marinh/\ - Conti llún. em t1iç:cus~ã.o un ica o THu'ecer n. 1.G2 , (Ia L
n. 162, da com missões de constituição e de nnno
- substutlV - Di:curs s •.los Sr$. Am rico
finanças sobre ,L indicação do Sr. st>nador Lol o e Vil'gi Dam :lsio - Eruen·la - Discl1 rs dos
~rs
.
j\{
atllJol Vic~ or ino, Ar is LiJ os 1, ob o Generoso
Gener oso Marques, a respeito de medidas
rques - E nnlenua. - En OI'l'amento da. llisc u s~ão
legi lativa , que convenba adoptar, afim de l\[a
- Chamaria - Ad i"",onto "avot'\Qã .. - ~ , discuss ito
er respeitado o preceito con titucional do
pl'oposição n. 10 1, <Ie 18 ~ - P .11'O Ccres .
art ·, 7", ns . I e 2, 9J § 3° 11;
Continuação da 3~ discussão da pr posição
A' 1 hora da tarele , dep is da sessão secreta.
da Camar a dos D putado , n. 101, de 189' , conv cada pa.ra hoje, compal'ecem os 36 seautorisando o governo a contractar com F , gUlfite:s Srs_ enado re : Prudente de Moraes ,
Doncker , a constr uc,ão de uma estrada de Antonio Baena, João eiva., Catullda. Franfe rro da Capit· I Federal a Entre·Rios ;
cisco Machado, Joaquim 'armento
ina Ri2" discu ão 1;1 propo ição da C'lmara, n. 3 , beiro . Manoel Barata, Cunha Junior, Gomende l893, autori ando o governo a onceder s 1'0 Ely eo Ma.r tin , João Cordeir , Oliveira
um anno de licença, c m o ordenado ao Dl'. Galvi'io. Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto,
João Evangelista de Ca tro Cerqueira, lente Firmino da Si1veira. Joaquim Permmbuc ,
Mas ias de Gusmão, Rosa Junior, Virgilio
da Faculdade de Medicina ela Bahia ;
Dama io, Manoel Victorino, Menteiro de Bar2' dita da proposição da Camara dos Depu- ros, Q, Bocayuva, Brtlz Carneiro, Ari tides
tados, n. 33, de 1893 , au torisando o Poder Lobo, Saldanha Marinho, Joaquim Feli:üo,
Executivo a mandar reverter em f,tvor de C. Otto n i. Americo Lobo, l"odriO'ues Alves, JoaD. Carolina Angelica. de Andrade Vascon- quim de Souza, Paranhos, Joaq uim Murtinbo,
cellos a out ra parte do meio soldo da patente U. elo Amaral , Generoso Marques e E' teves
de eu fin ado pae, tenente-cOl'onel Joaquim Ju nior .
Jo é de Andrade Vasconcellos, que competia
Abre- e a sessão_
a sua fallecido mãe, D. Jo 'epha Cruz e SilvlL
E' lida, posta em discussão e, n[o havendo
de Andrade, a contar da data do fallecir eclamações, dá- e por approvaela a acta da.
mento desta;
sessão anterior .
2" di ta da proposição da mesma camara
Comparecem, durante a sessão, mais os
n. 3:.., de 1893, concedendo a D. Henriqueta
Carneiro de Mendonça FaUl'e, viuva do Dl'. cinco Srs . senador es : Thomaz Cruz, Cruz,
Antiocho elo Santos Fa.ure, lente da escolas Jo. é Bernardo, Gaspar Drummonel Laper_
MiIltar e Polytechuica, a pensão de 200 menDeixam de comparece com cau a pur Licisae , incluindo-se o ' meio soldo que ora pada Od r. João Pedro, Gil Gou lar t, Souza
percebe;
Coelbo, Coelho Rodrigues , João Barbalho,
2° dita ela proposição da lU ma camara, Coelho e Campos , Doming s Vicente, E. Wann, 31, de 1893, tran ferindo par a Ma.ria Eu- elenkolk , Silva Canedo, Aquilino do Amaral,
ridice de Araujo Neves:lo pen ão que do Es- Luiz Delfino, P inheiro Macbado e Julio Frota ;
e sem causa parLicipada os Sr.'. Tbeodoreto
tado percebia ua fallecida mãe .
outo Ruy Barbosa, Ca.mpos Salle::! Pinheiro
3" ditn. do projecto do enado, li. 32, de Suede , Santos Andra.ele, Raulino Horn e Ra1893, concedendo licença pOl' u m u.nno cOJU miro Barcellos .
o ordenado, ao juiz sub tituto ~ ccci nal de
O SR. 3° SECRETARIO (sel'Díndo de t O) dá
Santa. Catharina, Augusto Netto de Menconta do 'eguinte
donça;
2" dita do projecto do Senado, n. 17, de
EXPEDIENTE
1893, que r egula o aforamento perpetuo.

"n

"a

Lovanta-se a sessão ás 4 horas da. ta.rde.

Offieios :
Do r.
cnador Joaquim Leovigi ldo de
Souza Coelbo, dat..'\do de hoj e, communicando
que, tendo-se aggravado 'eus incommodo ele
' aude o necessitando ausentar-se por alguns
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viuva, pa'sando a03 filhos com a re tricçães
e Labelecidas cm lei; e o montepio ao hcrdeiro, na ordem de succe ~ão tambem definida
em lei.
Alterar, porLanto , e as di posiç.õeo a todo
o tempo para attendel' a cas . especiae: ,
muito' do' C[uae, rlaspidos rie ju tiça, oer,'t,
além de pI'odiga.lidade no dispendi do produeto do impo to , craal' fontes pereBn<1 de
despeza-; que vã. p r por mais de uma gel'açã no orçamento da Republica, sobremodo
já. accrescido por ser vi,<o de natureza permanente e outI' d camcter urgente, sem entreta,nto attenuar o mal com a indica(,'i de
um futuro animador para a finan as .
Em vista do xpo to e tem ndo as cousequencias que nos E"t.ados nido da America
do Norte, ja -vae produzindo a libera,idade
com que os poderes publicos concederam ['ensi; s aos b nemerito d,t gucrra d I Ilccessão,
a commis~ão da marinha e guerra julga chegada a oc a~ião de aconselhar ao Senado o
ad amento de ta.es pretençiíe , sem o intuito ,
porém, de nega.r.in tiça aos que allegarem
direito preteridos ou esquecido .
PARECERES
E parecendo á comrni 'ão qu o a umpto
dos papeis ora sujeitos ao seu estudo tem por
ba 'e a cquidade e não fi. ju, tiça, entende
N . l üO- 1893
não de\;er o Semvlo dar a su l acquie:::eeDcia.
A commissiio de marinha o guerra elo Se- Sn.las dfl,s commisslie , :s de agosto de 1893 .
nado e 'tudOl1 att'.'ntamenLe a propo ição n. - Jor10 Nei va . - JOCl'juiln Sa,·mento. - Rosa
38, de 1893, ela Camara do
rs. Deputado , Junioj' .
concedendo a D. Leouil La ctavim. de I Jeneze"
commis 5.0 de finanças está de aecordo
Souza a reversão da pensã meu ai de 60:', com o parecer supra.
que percebia seu fallecido marido o capitão
Sala cl(l,S commi ões, 5 de ago to de 1893 .
honorario do exercito Luiz Franci co de -JIanoet Victortno - (J. BocoyllvCL. - Ama?'o
Souza .
Cfl.V(Ilconti .- Satrlanlu, lV ari nho . - M oateil'O
Do documenoosj unto consta que es e om- de BalTos .-Rorl,·;glllJs _1tlies.
ciaI fez toda a guerra elo Pal"aguay, apesal' de
haver "ido fi rido gravemente no combate de
l T. 170-1893
18 de julho d 1 66 .
E porque, ao r eO'ressar ao Brazil em 1870,
A commis ão de justi a e legislação , exnão podes>e prover aos meio de subsi "tenc:a,
foi-lhe concedida, por decreto ds ) de ago to aminando a resolu çao la Camara do Deputados, pela qual se concede, repar tidamente,
de 1872 a reD rida pen 'ão .
Já no gos de ~e favor ca ou- e na provin- a Luiza Guilhel'mina de Campo e Anna Julio.
cia, hoje estado da Bahia, a 5 de março' de de Campos a r ever"ão da part da pensão lle
18 I, c m a peticionaria e regressando ao H.io que goza,vam, tambem r epartidament , com
de Janeiro, falleceu m Ni thel'oy an:l 1 de sua irmã Emília Adelaide de Miranda Risetembl'o de 189L , deixando viuva e um filho beir , ;it:C 11 cida:
Atteorlen 1 a que é de ju~tiça o que demenor.
A commissão, em sua maioria, entende que clara :1 referida re50Iu\,<'1o ; e
Attendendo a que nenhum augmento de
a reversão de pen ões, meio soldo montepio
gravam demasiadamente o Tllesomo Nacio- e peza. advirft a na a opção, pois jit se
nal, uH apas ando ao me mo tempo o~ intui- ac ha consignaua em orçamento a importancia
tos do legislador que e1'eou taes be neficio~ , da parte da pen ~ão de que e trata e flue foi
par a evitar qUE' o' sel'vidore5 da patl'ia e concetlida por riE'croto n 2830 do 22 de março
suas fanülias ficas~em reduzidas a exteema de I 92; entende a commis~ão :
Que deve a I'elerida resolução s l' adoptlda
pl'nuria , e não para perpetuaI-as aos descene convcI·tida em lei.
dente do agraciado .
A pensão aproveita somente ao beneJic'ado,
Sala das commissões. 5 de agosto de 1893 .
ce sando com a morte deste; o meio soldo á. - Gomenso;·o.-l "/la Ribeil·o .

di s de ta capital, pede 20 dias de licença.A' commissão de constituiçã e poderes.
D ministro da j II ti(','), e negocio- interiore, data<lo do 5 d corrpnte, devol-vendo, s:lllcciouado, um elo' autogr apho da
resolução do Conl.! r es o acioDaI , all tor i ~an d )
o Poder Executivo n. conceder a Josó Al ves
de Carvalho, cheCe rle ecç5.o da contabilidade
da Casa de Correcção na Capital Federa,l, 11m
anno de licença, sem venci ment s, p:1ra
tratar d sua saude.-Archive-so o autographo e communi(]ue- se á outra camara.
Requerimento em que, fazendo di ver as
allegaçõ , p de o pre~ident da A s'lcia\,<1.o
do Instituto H. Kopke a equi para<;,.ão tlo mpsm in t itu to, para s fin rl.c sna illstalIa. 'iio,
aos e tabel cimentos officiaps (ta Republica.,
para que tenbam identicas reO'alias os dipLomas por eUe exp dido .- A' commissiio de
instrucção publica.
O R. JOÃo lEl V.\. (se r 'indo de 2° .~I'c j'e 
tario) lê o vão a imprimir para entrar na
01' lem dos trabalhos os seguinte '
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~ ~omrp.is;:ão de
~s l ~:ao nao deve

finanças JUlga que ao pror adoptada por não haver
dil'elt da parte dos peLiCional'io e tratar- e
unicamente de lhes tornar exteniva a graça
feita á sua fallecida i.rmã com que repartidamente goza,vam a pensão concedida pelo decreto li. 2830 de 22 de março de 1892.
E ra UI supm.- Q. Bocayuva.- A . Ca alcanti .- aldanlta lIfarinho .- l1{onteit·o de Barr'o .-lvla,noet Victorino .
N. 171-1893

outubro de 1890, rclativo á organi ação e
proces o da justiça federal.
O Congre o Naci nal decr ta:
Art . 1. n O decr to n . 84 ,de 11 de outubro
tle 1890,c~:mti.núa a reger a organi,ação e proce o da JustIça federal, com as modificaçõe
con,tantes da presente I i.
§ I.o A alçada do" juize:; eccionaes, marcada no art. 9" IL a) do mencionado decreto,
não comprehende a questões do direito criminal ou civil internacional e as que se fundarem em convenções ou tratados da União
('o m outras n~ões, qualquer que seja o valor
das mesma .
§ 2. n O pl'azo para a apre entação dos recu r~o " extl'aordinarios das deci ões tios juizes
e tl'lbunae" do e~tados e do Di tricto Federal
(paragrapho unico do art. 9 ', II cit . ) é fixado
no art. 340. a. contar-se ela data do termo da
mterpo ' ição do recur o.
3." O recur o extr-aordinario,de que trat.'1
o plll'agraplJo precedente, dá-se quand se
tr-atar de interpretai' a Constituü;ão ou a lei
ft'deral.
4. o Os casos e a f6rma da r evi ão dos
pr ces os findos em materia cr ime são os especificados no ohredito art. 9", m, cujas disposições lio exten ivas , em todas as suas
par tes . aO$ pr ce.~:os militares, conforme for
detpI'minado em lei.
§ 5. o as cau~as ch'j - e commerciaes da
compotencict dos juize. ·ecciona.e. é daclo o
recurso de aggravo de petição e instrumento
ou a carta te~te munba ve l, no termo do reO'ulamento n. 737 d 25 de novembro de 1850
e mais Iegi Lação em vigor.
6 .n Na disp sição do art . 15 d) do decreto

A commi são de instrucção publica, á qual
foi pre ente a petição do lente da Faculdad
de Medicina desta capik'1I, D!'. João Damasceno Peça nh::. na Silv!~ , que pede que se Ih!'
man ~e c?n~r como tempo d serviço para a
sua JllbIlaçao aquelle em que serviucomo
alllrnno pensionista do 110spital militar e como
cirurgião do corpo de saude do exercito ;
Consideran no que o art . 158 do decreto
n. 1900 de 7 de março de 1 57, ob cujo regimen o peticionaria serviu aquelles cargo
garante que se['<Í, contado para a reforma do~
cÍ1'u~ g iões do corpo de saude o tempo que
serVlram como alumnos pensionistas;
Con5iderando qu e o peticionario, d ixanno
o servi\,o do corpo de saud pal'a a sumir o
do magi terio upel'ior, continuou em ;;el' viço
pu ~li
nacional até hoje;
Con iderando que o di reito adquiridO p lo
peticionari com o exercicio nos primeiro cargosnão. e perdencom a iu vesticlura do ultimo;
Considerando, portanto, que aC] uelle direito
deve er addicionado ao que lhe resulta do
r eferido cargo de 1 nte;
n . 848,- acçães q'Te interessa"em ao fisco naE' de parecer que seja a petição deferida cional - se compl'ehendem todas a cau as
com o seguinte
ci vis ou crime em que for. por qualquer
modo, in ter ada a fazenda nacional.
Projecto
s 7. o Nil c la~ e dos crimes poli LiCOR, cujo
pt'ocesso ej ulgamento pertencem á ju ' tica feo Congres o Nacional decreta :
deral (al'C 15- e) do citado decreto) se comArticro unic . No ca lculo do tempo de er- preh endem, não só os que directarnente interviço para a jubilação do lente d:1 Faculdade e are.1ll á exi tencia e segurança. da União,
de Medicina do Rio de Ja neiro, Dl' . João Da- ma amd:1 a do estado, isto é , nu eja o
m ceno Peçanha da. Sil va, será incl uid o crime com mettido contra o' pod r s federaes
tempo que o me mo dOutOI' , ervLU como ai Ulll- ou estadoaes.
8." A forma~ão (Ia culpa e jwO'amento
no pensionista no 110 pitai mili tar e como cido ' govern ,dores ou dos pl'esidentes dos e tarurgião do corpo de aude do exercito .
Sala da commissõfls, 8 de ag to de 1893 . do , que incorrerem na' penas du Cl'imes poVi1'gitio Damas:o .-Joaquim J,[urtinho. - JI[a- líticos, a que se refel'e o paragrapho precedente, compet ao upremo Tribu na l Federal,
noet VictOt·:no .
ob er vada , p rém, as regras peciaes do proce. so de cl'imes de re ponsabilidad .
~ . 172 -1893
§ 9.0 a c mpeten ia do j uize e cionaes,
A comm i ão de ju tiça e legislação offerece ~arcad a no art. 15jácitado,ompl'elJende- e
para 3 ' di cu são redigido de accordo com o Igualmente o proce o e jnlga.mento dos crivencido em 2", o projecio do Senado, n 5. de m~de responsabilidade dos fllnccionarios pu1893, que modifica o decreto n. 848, de 11 de blicas federaes que não tiverem foro especial
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e do crime de moeda falsa definido pelo Codigo Penal, no Liv. lI, tit. VI, cap . I.
§ 10. A prorogação da juri.>dicção e tadoai, de que trata o art.16do decreto n. 04 ,
6 é permittida no ca.. o em que as parte'
podem tran igir.
§ l i. Ao , ubstituto do juiz ~ecc ional compete. além da attribuições li tinida no art.
19 do mesmo decreto auxiliai-o nos acto
pr para tor ios do proce_so:-l crimes ou ci vi
da suajuri dicção, não podendn, porém, proferir sentença definitiva ou interlocutoria,
com força d finiti va, nem de, pacho de pronuncia, ou não prolluncia, salvo
caso de
ubstituiçao plena em um ou mai ~ ito .
§ 12 . O upr mo Tribunal Federal, no
exercicio da attribuição qu lhe ' conferida
pelo art. 47 do decreto n. 84 , é competente
para conceder originariamente a ordem de
liabea -COI'PUS, ex-officio, ou t. requerimento
da parte ou de qualquer cidadão.
Ao' juize seccionaes, dentro da sua jurí dicçi1o, compete igualment c nl!ecer da petição de habeas-corpus, ainda q Up a pl'i ;-0 ou
ameaça de ta ' e~ a ~ ita por autoridade esladoaI. de de quo e trate de crime. da juri,;dicção federal. ou o acto se dê antro. {'uilc 'iunario da União.
13 . O recur 'o permittido pelo art. 49 do
citado decreto n. 84 pôde er interpo to directamente para o upremo Tl'ibunal Federal,
da drci, ão do Juiz de primeim in~ta ncia, que
houver d negadO a ol'dem de habeas-co)'p"s.
independente de deci ües do j lliz ou tribunal
de egunda instancia.
a)
me mo rec,l.lr o tambem cabe, quando
o jui ,; ou trllJu.lal e declarar inc lmpetente,
ou por qualquer motivo se ab tiver d conhecer dn. petição.
.
b) O recorrente dev in truir o r cur o no
prazo do art 49 ci ta.do devenno ser o mesmo
re pondido em 48 hora, pelo juiz ou tribunal
a Q"0 , que o fara expedi!', em demora, para
o 'upremo Tribunal Fpdel'al.
c) Concedida a ordem de habeas-cOl'pus ao
reco1'l'ente, que se achar olt ou ausente, . Ó
S@l'll di pr'n ano o comparecimento pessoal do
mesm ,provado impedimento ou juta, C<tllSa
da au encia.
d) No Julgamento do recur' o facultado pelo
art, 49 supr'adito, o Supremo Tri bunal Federal tambem poderá, desde logo, re olver
defini tivamente sobl'e a materia d,) mesmo,
si, em vi ta do auto' , forem dispensavei
novo esdare imentos e o compa,recimento
ulte ioe d l·ecorrcnte .
§ 14. Alem do proce os estabelecido no
decreto n. 48 par as fi ue ·tõe de especial
competElncia da Justi, aFetleral, são ainda a.dmi siveis no juizo se donaI quaesquer outros
autorizado pela legi lação em vigor de de
que envolvam questãe da privativa compeSBNADO
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tencia federal, e eja nellas. por qualquer
modo, interes ada a Fazenda acionaI.
§ 15. Findo o 10 dia ' concedido. tI deJ:i sa
nos termo dos al·t. 200 e 201 do citado decreto n. 848, o e rivão obrara O' au tos, e
abrindo visro dos mesm " por igual prttzo,
ao procul'ador da Fazenda Federal para
dizer afinal-fará o autos conclusos para a
sentpnça definit,iva.
§ 16. O actual regimcnto do Supremo Tribunal Federal. approvado em 8 de ago to de
I 91, serit cumprido em todas as suas partes
de accordo com as di po ições ora e tabelecidas.
§ 17. As causas p endentes da decisão dos
juizes e tribunaes dos e tados que por sua
natureza ou caracter do litigant , devem
pertenc r á .i u ri licção rederal, serão remettidas ao j uiw ou tribunal competen te, afim
de , erem d~finltivamente ju lgadas, ficando
assim sem eJfeito a dispo 'i!,~[o provisoria do
art . 363 do r ferid0 decl'eto n . 848 .
Art . 2." O" juizes e tribunaes federaes proce l'ão e julgarão as ca,usa qu e fundare m
111. lesão de dit' itos indi viduae por acto ou
clici õe das autoridades adlllini trativa:l da
União.
~ l. ' A acçõe, de ·ta, natureza omente p
darão ser prolJo ro pela p 00. offendidas
em seu ' dli'eito u por seus repl'esentantes
ou ucc essores .
§ 2.· A autorid d administrativa de quem
emanou a medidll impugna la, erá repre entada no procd 'o pelo mini terio publico.
Pod I'ão tomar pal'te no pLeito os ter eiros
que ti verem interesse juridico na deei ão
da causa .
3 o A petição inicial conterá, além dos
nomes das parte . a exposição cireumstanciada d f.leLo e as illdi açõ das normas
legae, ou prlllcipio juridlcos de onde o autor
conclua q ae um seu direito subjectivo foi
violado por ao ,medida ou decisão da. autoridade aá.mini trativa.
4." A petição inicial indicará tambem
a ' testemunhas e a demais provas em que
o autol' se bi ia e deverá ser desde logo
iustruida com a prova documental, sal vo demora imputavel a ' partes interessadas.
§ 5.· ,\ acção p derá. ser desprezada in limino , si for manife$tam nt infundada, si nii.o
e tiver devid,l,mente instruida, si a parte for
illeg itima, ou i houver decorrido um anno
da dat~ da intimação ou publicação da medida que for obj >cto do pleito.
De ta. de i,;ão cab -ra o recul' o de aggravo.
6." Admitti laa~ 'ão, erãocitado o competente represen tante do ministerio publico e
mais partes interessadas, assignando·se-lbes
o prazo de 10 dia para conte tação.
Es te prazo poderá ser prorogado até ao do-
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bro, a requerimento de qualquer dos int res auos.
§ 7. " A requerimenLo do autor, n. autoridade ad mini 'tr-ati m que expediu o ac~o ou
medida em quc;;tão sllspeuuerá a SU:L execuçã.o, si a isto não oppuzc:r~m I a züe!l de ordem
publico..
§ 8.° Findo o prazo Ile que t rata. o § 7 ',
observar-se-haoproce so descl'ip.o 110" o.rts.
183 a 188 do decreto n. 848 de II de ou tubro
de 1890.
§ 9. o Verificando a autoridaue ,juchciarin.
que o acto ou resolução o 11 questão é ilhgal,
a annullará. no touo ou em parte, para o fim
de assegurar o dil'eit do autor .
a} COllsideram-se iU "'aos os act
ou d cisões admi!li ' trat i vas em razUo da. não applicação o da indevid.t appliC:lç'...'to rIo (UI'Oit
vigen te. A autor'idade .iud iciar ia runclar-seha em razões j uridica , ab~tenclo - se d aprecin.r o merecimento de o.ctos auministrativo
sob o ponto de vist.a d<, sua cOilveniencia ou
opportunidade.
b) A medida administrat ivo.
mad;), <'111
vir tude de uma fa culLlade ou podet' discriciona rio umento seri1 havida por iilegal em
razão da incompet<,ncia da autoridade respect iva ou do exce~ o de poler.
10. O, juiz s e t i bUt1'le aprecia rio ri
va lidade da leis e reguhtlllento.; e deixarão
de applica r ao casl)~ occu rl' ent(~d ti. leis manife~ ta, rn " nte ins 011 titucion1.e:;
os r egula mento manifestamente incompativei com a
lei' ou com a Constituiçi'i.o .
§ 11 . As
entenças finaes lXI$ ari'i.o em
julgado e obrigarã as partes e li admi nistração em relaçll ao caso concreto, que fez
obje ·to da d i c ll.:isão .
§ 12. A v iolação do.i lllg. do por parte da
autoridad administrativa induz em r l'sponsabilidade civil o cmn ina1.
§ 13 . Del'ahindo o allt l ' da i1 I.'LO e vorificando- se ter o:;i lo esta maliciosament intentada, poderá ser condemna' na cu 'ta' em
dobr o ou tresdobro, l\ arbitrio d,1 autoridade
judiciaria .
§ 14 . A Fazonda TaciJnal terà d i1'eit regressi vo contra o (üncci ll1iwio pub lico pam
haver as custa que jJagar.
§ 15. Nas causas rle qu trat::t a pre ente
lei bem como em toua aquellas em que forem decjelidas f[uestiJes c nstitucionaes, ni'lo
l.lavel'D. a lçada..
Art . 3.· E' mantida a juri"diç:Io tla. a n toridade adm inistrati V:1. (decreto n . O-i Ile 5 !le
dezembl' de 1849) pa1':1. o1'denar a j>ri:><\o de
todo e qU3.1quer re'poIl' Ivel pelos rUnlleiros
e vaIoras pertencentes ;L FJ.zenda Fedrr:1.1 ou
que, V01' qualquer titu lo, e ach:u'am ~ob a
guarda da mesma-no. casos de alcanco on
de remis~ão Oll omissão em f,.zer as entradas
nos devido prazos, não sendo ad missi. vel l\
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concessã.o d 7wbeas-coJ'Pus por aut ridade
j udicial'ia., salvo si a petição do impetrante
vier instruido. com docnmento de quitaç'ão ou
deposito de a l 'anc verificado .
';lo comp~tente para orrlcnar a prisão ele
rlue tra.t:l. este t1t'tigo , n Distl'icto Federal, o
ministro c s cretario d Ifl negocio da 1a.zenda,
e 110 ~ cstndos o inspectol'es das a lfa ndegas
e os cbefe~ ou directores das delecracia-; fisCICS, rel:lti v:1mente ao" indi l'illuosque ,unccicl1a.rem Olt se acuare m no respectiv estado.
Art . 4. " Re\'ogam-s as disposições em
contl'ario.
Sala das com mi "ões , 8 de agosto de 1803 .
- GOliw/lsoro .- lVi,UI, Ribe:i·O .
E' lido, e e. tanll apoiado pelo nu mero de
as:icrmünras vae it imprimir para en trar na
ordem do:; traballlOS o 'eguinte
PROJECrO

N.

38 - 1893

O Congr('s'o Nacional decreta :
Art. 1." Tel'ão plen:1 execução, a partir do
ann de 1900, os :lrts 33. lettr(t C, d deI'et n.9 1 de8 de novembl'o de 1890 e 15
d de n . 1194 de 28 de dezembro de 1892 e
mais di"po..;iç,úrs relativa" aos exames de
:1fruZw 'e;a que devem ser pl'estallo., no Gy mn,t>:io Narional ou nos inRtinlto' de in truc~ão
s('cundaria. a ste equiparado: ; bem c mo os
arts. 4:m do ,lecreto n . 1232 II d _ dojanei1'0 de 180 1 ; 258 do decreto n. 1:...70 do mesmo
mez e anno ; e G2 e 2 12 uo decreto n . 1073 de
22 Ile nov mbr de I 00 , na. pa.r te em que
exige m , a contar de 1803, novos prppal'atorios p,tr(l. ao matricula ou exame do' cursos de
instrucção s uperior.
Art. 2.° A Lé áquell:1 data permanecer ão
m vigor a~ diRp()siçüc~ que anteriormente
regubvalll a matet'ia .
Art. 3." Revogam-se (1..' di 'po içõe' em
c n trur io.
dl la d,lS ,:es õe~ , 9 de agost de 1893.. tlll e/'ico Lo!Jo .- P(ll·anhos.- Joaquim Felic:o .
-E.teves Juniol·. -Bra:: C(u·,w:,·o.- nomen sOI·o.-Fi,m:no dll SilvCil'(/ . -Ro~a Junior

o !St"
I~esiden'te - Não havendo
quem queim, p:t1avra na hora do expediente,
l)Q.sSO a
ORDEM DO DIA
Enll'a em nuva. dhcu ·~ã.o e Ó. sem debate ,
approv' a em 3J di 'c u~sã.l) . a prop·J"içã. ) da
C,am1'd. do" Deputado , n. 36 de 1893. fixand
a de:;peza, el(l ~1inisteri o d,t Marinha p ra o
ex rcicio de 1894.
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E' a. prop siçã ,comas emendas. approvada
em 3" discussão e, sendo ad ptada vae er
dev lvida áquella c.Jmara, illd uutes à C,lmmiR~ã
de l'edaçã par., redigir a emenda.~.
c ontinúa em di:; u",ã unica, c 1m a, emruda oiferecida, o parecer n. 162. das commi . sões de con.'t ituiçfi.o e de finançn.s sobre a
indi ção do Sr . sem.dor Generos Mltrque"
n. r speit de mectid':l legislativas que 'mvenha adoptar, afim de 'er re peitado o pre·
ceito con -tituci nal d s arts 7" ns. 1 e 2,
9· §§ 3· e II ;
E' lidoe po to c njunctamente em dioCU:l;áo
o 'eO"u inL
uu 'titutivo

São de par cer as c mmi ~sõ(> s reunidas d
constit uição poder s e de finança~ qu :
1", compeLe a Poder Judiciario ,julg-ar U,L
con 'ti t.uciunaliclade OH inconstitucionaJid<.l d
do imp -to decretado ;
2°, ná p dom
Congres. o Nacional os
funccionario do xecutivo federal r mbal'açltr
ou ob "ta.l' p r leis, re olu< . õe~ ou medidas admi.nistrativas.). xecuçã de qualquer lei
estad aI creand imp:lst,,; , m quea respeito
de sua incllllsLitucionalidad haja ~c n t.e n ca
proferida pel uprem Tribunul Federal.
Salla, das e ,,;õe~ - Ma noel Victorino .- Q.
BOClliluva. - F . JICtchado . - Borld!l!le~ Al ves.
At'istilles Louo .- .,l[oi1tciro de H(m·os.

-

o Sr". An1.0 1~jCO Lobo declara que
está e accordo com a primeira C011 lusão do
parecer divel'O'indo entretanto ~ obrc o moclo
de executar o conteudo da med ida propo_ta;
eis porque na primeira sesi'ão do Co ngre~so
uscitou questties semelbanteu . obre as quaes
todavia Ilenlmma resolução a. sumiu o poder
legi lativo .
Ra , entI' tanto tl'es hypotheses pela,; ql1aes
. po sivel violar a Con tituiçã : em pr imeiro
100"ar a que se r fel'e ostensivamento á. importaçã ; em e:;undo il impol't ção dolo amente tributada, finalmente uma lei que
tribute o transito de um estado para o1ltro.
Jul<ta, portanto, o or ador que Ó opportuno o
requerimento em di cussão e que serà. emcaz
na resolução do prÇ!blema propo to.
Diverge. porem quanto á fúrma, não de
hoje, ma do tempo em que combateu os impo tos de transito nos e-'tados, ~ystema condemnavel e que relembra as tradições medievaes inopportun mente trasladada para a
Republica .
A' vista de taes considerações acredita que
nã.o é a melhor soluçã.o a que 1t rete ohr o
assumpto o honrado sCl1(\rlor da B:t hia, porquanto é o intuito <lo orador bu"car sempre
harmolli ar com os intere~ es da União os
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direitos que resultam da autonomia conferida
aos estados e que s[o a pedra angular da
Con t ituiç(io Federal.

o Sr. Vh~g ilio D.:unal!ii entenele q u ~ o Senado nada t m a fazer a l'e~peito
da indicação apl"esentada pelo seu nobre collega senador pelo Pl\raniÍ.. porque existem
di. ·po"ioôes de lei c n.;titucional. claras e explicitas, pelas qU<.le · podem ser decidicl s todo o caso, em que tiLo, sem que haj po 'ibilidade de con llicto entre um e tado e a
nião.
i o enado partir em primeiro logar da
con -ideração de que ao enado cumpre fazer
a lei, ao Poder Executivo cumpril-a e ao Juuiciario velar apena pora que o cumprimento da lei pja ue ac ordo com o seu espirit ; si ainda considera l'- e sobre o e pirito
uominante do systema republicano federativo
qu e nos rege, di:>: o orlLdor, poderâ o Senauo
hegar á concl u ão de que lei alguma e pode
lazer com re{erencia a a~sumpto Llo que se
trata.
V' quejá foi apre"enta,do um sub,titutivo
ao fi na l do parecer da' commi'sões reunida ' ,
u.scrip~ pelos 1'. , enadores Manoe l Victorin , (~ . Bo ~tyu va, l-[a hado. Aristides L bo,
Monteiro da Barros e Saltlanha Marinbo. Poderia acceitar semelhan te s ub titutivo, mas
de~eja ser antes elucidado e esclarecido sobre
alguns pontoi!.
8ão duas a conclusões do parec r e o o1'auoI' entendo que eUas se resentem, não dirâ
ue faltas, ma- da omissão de algumas palavrus. que poderiam tornal-as Illenos duvidosas.
Diz o substitutivo quo c:lmpete ao Poder
Judiciario jul ~ar da C011 titucionalidade ou da
inc n tituciona,lidad do imposto decretado.
Pa.rece ao orador que, uma vez acceita. a uoutrina e a pratic:1 (1:1 AmeI'ica do Norte, o en:ldo nãp de\'e dizer que não póle dar e te
julO'amento sinão em caso pr vocado.
.
Ach' que s deve antes dizer que somente
ao Poder Judiciario,por tle ci~ão provocada por
parte interes~ad a, compete .julgar na e pecie
da constitucionalidade ou incon~titucio nali
dade ue imlostos uecl'etado, porque nesse
cas não constituiria aresto uma deci 'ã .
Quanto á. seg-unda oncJuslio em que o,
eus nobres collega!ol dizem que não p:l em o
Congresso Nacional e fun ciocario' do Executivo Federal embaraçar ou obstar por lei,>
re oluçõcs ou medidas admini'ltl'átivas 11 xecução de q\Jalquer lei (daUllal creando impostos, o orador acc ital'ia até ahi, tal qual
está, mas ntende quo ria um", confusão o
contrario do que telll expcnc1id .•. Ei porque
il111' enta elIlend
no ~en t illo ue rxplic: r e
crystali~ar a illéa. contida na. l'elol'ma relativa
á organisação judiciaria. federal, determinando
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jurisdicções e competencias que, comquanto
sejam aUi determinada, podem, erttl'eta,nto,
carecer de interpretação authentica procedente de um dos ramos do corpo Legislativo.
Miam inutei,' por ventura a:; ob 'ervaçõe '
que acaba de offerecer ao nado, 'i não receiasse que uma interpretação redundante
da L i pude, se prrjudicar-llte o espirito e o
sentido . Ante a conclu 'õe$ d parecer, sente
que é necessario explica l-a,' c aillrmaL-as para
que novas confusões e não introduzam e não
c mpr lmettam o texto da lei.
Dahi a opp rtunidado da emenda sujeita a
esclar cida consideração do S nado .
Emend,a substitutiva

commissõe .. ão de parecer que:
omente ao P der .Judiciario, por deci'ão prov cada por parte intere~sada ompete
julgar na especie da con' titucionaJ idade ou
l11constitucionalidade de impo to decretados.
2.° Ao Poder Execu tivo incumb , quando
requerida a ua iutervenção, a segurar a
execuçã das sentença federae" .
Sala da se 'sões, 9 de ago t o de 1893 . As

1.0

Vir,qilio Danwsio.

E' lida, ap iada e l)O;' ta conjunctamenle em
di "cussão .

o Sr, l\t:an el Vict,orino - Sr.
pre idente. volto a a 'umpto implesmente
para elucidar alguns ponto que me pa.receram não ter 1lcn.do muit,o claro. á vista do
que di :e o meu illu 'trado collega' de representação o r. Virgilio Dama "io,
S, Ex " além dis Lo,re!eriu-se a u m proje to
que foi hontem n.pre:;entado á Camara do
rs. Uepu tados sobre o mesmo assumpto.
O pro.iecto que !'\e pede ni'io me parece consagrar doutrina acce itavel. eria, pois, necessal'io regressar a lima época anterior ao acto
addicional.
Vou Iêr o artigo p3.ra mostrar Que doutrina
é expendida ou su ' tentada na propo 'ição da
outra ca' .
O art. 2° do proiecto diz o : eguinte. (Lê.)
Ora, i 'to seria regre 'sal' a uma época anterior a Acto Addicional.
Si as ant iga~ leis das a sembléa, pl'Ovinciae.> não p' diam 'er revoga las por uma
lei da as.>embléa geral, si o porler Que o acto
at1diciollaL dava ao ' p1'8 ident s das provincias , era implesmen o de u pender a Lei,
sugeitando-a, no caso de recusa da as embléa
provincial, a acceitar as razões da não sancção e submettel-a ao OIl ~ lh o de stado para
Que de novo a submettesse á a ..' embléa do
E tado, afim de que a revogas 'e, e i os arti-

go elo acto addicional referente ao a sumpto e xprimiam de modo a re usar a doutrina propo,' ta, como poderemos hoje ac eitar
tlleoria,:'l estranhas e opposta à índole con,tit.ucional ~
D sorte que o jlllgamento da inconstitucinnalidade iltava ujeito a e s intervenÇ<1.o
do ('on elho de E tado, ao r curso depoi do
e1feifo uspen"Í\'o pelos pre ÍI ente tla provincia!') para conselho de E'tado que devolvia
a lei para a as embléa provincial ca o fo se
reputada inconstitucional pela as emblea
geral.
Ora, si o poder da provincias ou a autonomia da proví ncias dava ao poder legUativo provincial esta attribuição tl decentrali açã.o admini trativa. segW1do o acto a(ldicional; com é q u nó vamos collocar um
poder legi. lativo de estados federado' em uma
posiÇ<l inter'ior áquella que o poder legi lati vo da provincia possuia pelo acto adilicional ?
O . 'R. ALDANl.IA fARI:srTlO - Apoiado.
O • R. MANOEL VrCTORI:sro ão é po' ivel
revogal' uma lei do Estado por uma lei do
C' nare so Federal.
Isto eria r troceder em materia de autonomia local.
Já se vô que não é acceitavel a doutrina do
pr jecto que foi apresentado na outra caSl:t,
O que nó' ustentamo," nas conclusões do
pa.recer foi o seguinle: que compete ao
Poder J udiciario em dizrr, qual, porque nós
não p demos acccit.a.l' as divel'sas in tancia e
as competencia ou juri dicções creadas peLa
COll tituiC;[o e resel'vamos a c mpetencia originaria para o Supremo Tribunal Fpderal,
quando e d ,por exemplo,a hypoLhese da lettra C d art . 59-cau as ou co llílicto·, el tre
a União e os estados ou entre un e outro a hypothe..;e da inter venção ol'irtinaria e primi tiva do upremo Tribunal Federal, pOI' incom pati bilidade do represen tan te do ministerio
publicoqu éo llrocurador "'eral da Republica;
quando s df'r uma hrpothe e semelhante
àquella em que recentemente o mini 'tro
manu'JU intentar uma acção contra o governo
do Piauhy porque aquelle governo lanç u
imposto, creio que obre fazenda que eram
da pl'opriellade dar União.
O mini tI' tem de tel' e ta c mpetencia, de
mandol1' in lentar uma acção perante o uprem TI'ibunal. u pelo juiZO seccional- no
ca o que a Questão comporte estajurisdicção
Ioc L tr:ttand -se de materia d e~ ta ordem.
Mas, quand seja um conflicto, ou ~e trate
de uma cau a suscita.da entre a União e o
tado, porque ha ja prejuizo de interesses da
nião, em con eL[ uan ia. da applicaç..l0 de uma
lei e tadoaL, crei que a fazenda federal, o
fi co federal, não pÓde deixar de ter como seu
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repre entante leO'itímo, o mini terio publico,
q ua Ó o seu ad voO"ado neste ca o, ne te
litigio . (.t/,o:odo.~.)
Poi entel0 creamos uma as i tencia judiciaria p:lra os imti viduos pobres, para o' indi viduo miseraveis, para s menores e pal'a
o E 'tado é que não temo. uma a i tenciaju·
diciaria pel'manente "lua v le pelos ,'ens interes ' s ~
E c ta a i ten ia judiciaria não é a do
mini lerio publi o, não é devet' de seu cargo ~
An tigaman te eram procuradores da fazenda,
da coroa os ellc.l rr('O'ado de'tas cou '.
De Rorte que creio que a competeneia ordinal'ia neste ' conflietos cabe ao procurador
gel'al da Hepublica.
Mas, quatlCLo a i1Ci;'ão ~eja intentada para
um contrlhu mtA e que dep i de re'ol vitla
perante a ju tiça. local , nilo e conforme o
contribuinte com a decisão da judi ·üura
local, neste ca~o terà o recul', o para o .. upremo Tribunal Fellel'al, r(',cur50 e tabelecido
pela pr pria COllstitnição, não mais na lettra
C do art. 59 ma na lettra O do § 3" do mesmo
artigo (l~):
Cabe recUl'~O ao contribuinte prejudicado
para
upremo Tribunal F dera!.
Ma em qu alquer hypotbe:ie o Poder LeO'islativo e o Poder Executi o só podem ra·
plltal' liqu idaJa. questão com il d ci ão do
upremo Tribunal Fellera!.
E' por is'o qu na. 'egunda parte das conclu::;õe dis,' mo' que a intel'nlDção do Poder
Executi vo ou Legislativo ó se fará depoi ' de
llaver s ntença julg-ando da inconstitucionalidade.do irnpo: t o .
Mas, di 'se o honrado colLega pela Bahia :
Como ~e f rã. ei\ta inteI'ven~ão ~
Concluindo ao me mo temp que lhe parece er exclu: i Vt~ do Poder Executiv .
'5.0 ha tal; o Poder Legislati vo pód intervir, não 'ó auctori 'ando ao Poder ExecutiYO medida noce rias á pratica e efficacia
desta decisões do Supl'emo Tt'ibunal Federal ,
corno póde crear d('ntro da lei mei s de reprimil' ou de modificar as condiçõe de pena.lidade a que e tUo ujeito ' o individuos que
se recu rem ao cu mpl'imento de uma sentença. federal.
Ainda ba pouco' dia:; e~tabelecemo ' aqui
penas especiaes para os ca o;:; de recusa ao
cumprimento de uma ordem emanada de
qualquer das partes das duas camaras em
r lação á ' eleições.
i as pen do c digo forem i m. utIicientes
para promoverem para e' ta. 'ancçã penal a
exccu"ão das sentença' federa" no que diz
respeito i~ cobràn.;a de impo.to , n' . teremo'
neca ':;idatle de crear medidas legi 'lativa q lia
tornem effl('aze ' e'tas deci -es.
porqu ná é só o contribuinte, o prejudicado; ornai ' prejudicado de todo', é a ia-
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zllnda fecleral, no ca o de cobrança. indevida
de impo~tos q ne recaiam cbre a importação;
porque não ó () accre'cimo da imposto' ~o
bre a materia importa a restringe a quantidade de mel'c.ulorias que ntram, porque o
con 'nmo diminue de.,tie que o pl' ço e aggrava, como ainda os COfl' S li derae ' deixam
d perceber a taxa que p la Con tituição ó
p' de :-:er cohrada em cu favor.
De qualquer modo o,; cofre' dá União ~ão
pr judicatlo muito mai' do que cada contribuinte de per ~i.
Dar direito ao ntribuinte de r eclamar e
recu ·al·o á. fazenda f.ldera L, Ruppor- e que
não existe por part da fazenda f deral e 'se
di!' ito, é um absurdo .
E dep liR, dado o ca ':) de collocar- e paralelI, menLe o intere:sa particular ao ladC!l do
in ter :~e publico, temos o d ver de velar
muit J mai ~ pelo interes'e publico do que pelo
iu tel 83se particular, que t('m em si mesmo
iucenti vo para resistir a qualquer inva 'ão ou
u ·urpação.
Pelo que temo, de y In.r principalmen te, é
pela ob~ervação dn. Clln tituiÇlio, no entido
tle não ser defraudada a lilzenda fed eral'
porque ,;i os contribuinte deixarem-'e indivi:
lhlmant!' expoliar pela a pplicação de "llmn. lei,
nó~ nada temo:
com i ':0 ; ab 'olutamente
nn.da. lWes que devem velal' peL, .. 'eus interesses, qu reclamem, porque te m recurso'
na lei
N o~ o intere
principal e velar pel, int r s e da fazenda, f deral p rque os intere es do~ cOl:tribuintes cada um eLe per se,
na proprlo leI, encont mm os r 'cur sos para i
defender,
Eis a razã prla qual nós concluimos c m
stas duas pr po içõe «comp t ao P der Judicinri julgaI' da con titucionalidade ou incon tituclonalidada do imp ,to de.;retadm~ .
E tá entendido qu e quando nó dizemo
que a attribulção ó d Poder Judiciario, não
q ueremos dM a es a attt'ibuição a aCCepÇlLO
que o nobre selln.dor presume.
Ha de ser em cada 03. occurrente ; é na
e 'pecie.
Ma:; tem-se enten'Jido que a' deci õe~ do
upremo Tribullal Federal , em materia de
incom;titu ionalidade, equi valem á revogação
da lei.
Esta é a }Jratica , doptada no E ,tados Unido ', onde fomo;; beber os principio' con titueionaes que no ' regem,
O SR. ARISTlDE' LOBo-E e i to que lhe dá
valor,
O R. MA TOEL VICTORI 0- em duvida'
elie > o sUllrem? arbitl' nestru que.~tõe·, até
110. ' Pl'olll'tas leiS que emanam do Poder Legislativo Fedara!.

/
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As propria~ lei" elaborada pelo Congresso' _Tão yejo, pois, conveniencia em alterar 09
Nacional osLão ~m.ieitn~ a e:w. deci. ão.
termos da egunda conclusão, e acho acceitaE nos E~ tado., nido' teem- 'c-as revogado vel a r dacção que o lloill'ado senador dá á.
por e~te proce "0 . leem-se-as aUllullado; por- primeira. conclu. ão .
que re:.lmollto, deI oi ' de uma ou duas deciI"ões, qUf1.udo muito referentes a a~"umptos
o Sr. t·jst.ides Lobo - r . Pre·
deste:, que definem e complcJam a doutrina sidente, venho ~ tribuna em h ra muito adeda incoll.-tituci')na lid'tcie, nã ha mais lIin- antada; mas, como relator do I" parecer,
guern que S pl'o,.;te a cumprir a lei, e o,; po- preciso offerecer ao enado algumas considedere" con:lituicio,; não ~ofl'ITe m rle~ail'e a lgum rações.
em o Jedecer ae,.;ta" deci 'õe~ doTrilmllul FedoO pareeer acaba de passar por uma pror al, deci ~õef; que lhe: dão o mlor p li tico que
funda modificação .
elle: tetlrn n regimen federatiYo,
E ll me 11,wia lim itado a apontar as fontes
Ma, , continuar a proclamar e,;ta incompetencia, a reproduzil-a aqui. a r cpetil-a lá do direito e a competencia. sobre o assumpto ;
rÓI': , é mantel' o "uprem Tribunal Federa! os meus companheiros, porém, entenderam
n e"ta po,iÇ<.\.'1 hybrida. intlecifravel, incom- rlev r modificar as conclusões para acommopleta, que até hoje não lhe deu a funcçõed darem o tr abalho da commi ão a uma exigencia do regimen to, que aliás não r eputo
que clIe devo d ~empenbar no sy tema.
i continuarm " a u·tentar e, ta d utrina ra oa.vel.
A conclu ões reEpeitam e consagram os
não ter mo ' mais do que a r rpr ducção, do
antlg-o Suprom 1'ribuna! do Ju ' tiça, que principios lançedos n parecer qu Sel discuto,
consultava o P"dcr Executi v de vez em e contemplei com v l'dad i.ra. extranlJeza o
ombatidos.
quand) executava cU ... po:ir:õc., de loi p r n.vi- modo por quo roram aquell
De de que por opinião unanime no seio do
80S que lhe mandarn..
O 'upre-me) Tribunal F der< 1 el'ea jurispl'U- enado se lbrmou a convicção, inabalavel em
dencin., interpreta, ao; leis 1>n.1'a cada cas oc- todos o spirito , de que competia ao Pocler
cUI'rente; e é o p cler por exccllencia fi4calisa- JUllicin.rio em todas as sua gradaç6e o co(leci:1o de"ta. materia, tudo
dor da Con ~t ituic:ão e e o poder por ex- nhecimento
c lI en ia fisc·llin.rlor lo cumprimento da mais .e reduzia ne te ponto ;i, uma questão
Constituição nfí I s' por nó~ como pel P dor de lOrma a. mOttus facie,uli .
Executivo e pplo,; podere.- tlO$ e 'tado ' . A
O H , VIRGILJO DAàL\SIO- Mas muítoi mporprimeira c Inclusão, pois, pode ,'oifrer 1U011ifi- ta.nte, é uma quc.'tã capital em materia jucaÇ<"io ma:nfío o julg ne 8,' rio, det'de que diciariá.
di .,emo' (V .)
O R . ARr TJ1)ES LOBO - Conforme .
Está cntenllid que n05 reforimos a cada
so ccurrC'ute n[1, ( prci e . ([Ia um npa)'lc).
A ditlposiçiío constitucioaal, debaixo do
A provocação peine vir ou d contribuinte, pon o de vi 'ta em que a encaro', é n.b' olutaou do Poder Ferlrl'al ou do,; pl'oprio~ stados, mente clara e decisiva na a: 'umpto, elo onde
que p dem tal' intere 'se,; em pruvocar o oon- re~ ultn. a impo,'.' ibiLidade d confundir as
flicto; e v nha d'ondo "ipl', o árést virá contribuiçõe,.; e impo.-tos da Un ião com a'
ml), trar ,1 validadr ou não ela lpi do e "tado contribuiçõe~ c impo"tos do" e$tado' . E"tá
em fa.ce a Con.'titu·çã.o e das l"i-; ferleraes , i 't de tal forma de cri minado, flue assume ás
Quanto a ultima parLe, quo S. Ex . con- p l'OpO~Ções de um verdn.tleiro crime a cobra.nça
tc~ta dizendo quo ,.' ao Poder Executivo com- iUe-tal que 11a :-;ido denunciada.
Principio por louvar o zelo e a integridade
eis o que diz a segunda
llCte provirlenci
com que o honrado ,'enador pelo 1'o.ran':"
conclusão ( D~ . )
Proferida a . cnt nça pelo Tribunn.l Exe u- apre,;entou edta. indicação.
Se diz, porém, que a Con ·tituição, apezar
tivo impedirá. 'lUJ o: ~eo" funccionn.l'io~ ~c prestem á cobran ça de:ses imllosto~ ; insLitulr de tod~ a' suas pl' visõ~, não e~ tabeleceu
mesmo no CI1,;O (1r cobranç.a indcv illa :c appli- um meio peatico de verificar <t inconstitucioque [1, re~pon ~abUi(tado do" que nã.o cumprem as nalidade da lei . Nã pe n~o assim. .An te~
sentenc:a do 1'odf:ll' Judiciari F deral ; toma.r acredito qu os OI gãos da. j ustiç3. pul licn., í'eem fim as providpn ia. indis pensn.veio; para j ,trn ell ~ q uae" 101'em, teem o dever de intergerantir o cu Ilirei '0' fi 'caos e sú cumpri- vir e"pontanea.mellte em tUllo quanto é de
rom as sentenças da jU~tiÇ~1 feLleral. o p:wa in tere "O p ublic , que esta a eu car go. Acho
OCCi080 repe tir todo: os dias e,·$3. di .-p ...;ição
i to póde o Podor Legi.:!.ttivo auxiliai-o.
A i ta. do §..t 0 (lo al·t. 6' da, Consmuiçüo a tl lei a. (':;se" funccionarios, que c11e ' te~m
ín torvell.;iio '! pnder:l d<11' ou por metlid:l rio obl'ig :~<;'i.o de l' ,pl' .'entar o,... iniere,;:es ~o 
Executi vo tlcl iniciati va pro1)1'ia, OU!f gisla.- dae: e que isto ó e~"ellcia lmente do 'eu 0<1rti va, d cr tada pelas duas CMas do Con- go, da. . u. attl'ibuição , elo seu d ver.
(Apoiados . )
gl'e o.
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Pen~o , senhor ", que um dos gran!les
ma.les o inconven ientes da nossa Icgi.'lação 6
a redundancia" a, supdralm ndancia de (Ii~po
siç -e, r ecommend:\l1uo :\ execu~'ií o rla lei.
A lei 0 1' lena, c~ta" lecr, o o app lindol' tem
obrigaçii o, ob pl'll:1 de sua propriit re6pon 'abilirlade, do dar -Ih execur;'ão.
l\la acceito a:.: conclu:õe do l)arecer taos
flua.es estão la, çadas até agol'a, pois ellus }'e.<peitam os gra nde principios quo l'egul:tlll
esta ma t~ria, e eu não gosto do fllzcr questão
do fúrma. .
O SR. VIRGI LlO DAMAslO-Mas é bom .
O R. ARlSTIDE LOBO-E"5<1. fór ma já ojLiL
acautelada., pois nós temos a .iusli 'a federal;
stão consignados na. lei existente todas as
suas atll ibu içõ s e ( everes .
Para qu e agora, m uma outra. lei, que
pre 'ume a. j;'L existente . l.J.avemo~ de im;!. til'
em aconselhar, ou ordenar de novo o cumprimento tle~ sa mesma h ?
O SR . VmGIf,[Q D.\. ::: Io - ~l:as tr ata·se da
conel u ão de um parecer.
O SR . ARISTIDES Lono-Não ha tlllvida , por ém . que re lime :t /lxpres,:ão de uma lei.
O quo nó estamos fazendo aqlli? Verificando em primeiro logar , i effectivamenre
a cobrança de se impo'to é ou 11[0 i11con t itllcional.
O SR. VIRGlLIO DA~L\SIO dó. 11m aparte.
O R. ARISTIDES LOBO- , Ia.,; 11iio s diz i:to;
é precbo dlzel', a cobra.n<:a desto im posto é
inconstit.ucional, e a compete ncÍ1t p,Ll'a nC' 1,ruir esse estado de cousa..; é do P oder Judiiario. fio O' dous p' nto:; capita.es.
O SR. VIRGILIO DA)(ASIO -~1us nu nilo porlemos pr ej u laa.r dizendo que é constitucional
u inconstitucional tal ou tal I i.
O R. AruSTIOEil LOllO-:'Iils que fnemes
aqui no Senado. quunlo se offerece um p roblema qua lquer!
Exercemos o direito de,iul![ar :
Is~o não qu er tlizer que e ~te.iamo'l aqui JULga ndo em e.;pecio, Iorque não temo:" ra~o
nenhum dea nt de nu,', nem ,omo~ competen ·
te· para b o ; mas temos o direito da critica,
que pertence ao J arlament,). o delmte d.t materia para verifieal' o qU I) luL
Acho portanto que o parecer l)ude pasOiar
110 • enado ' tal como foi oncebido pelo seus
a utore' .
J. Tão offerece e~sa delliculdade
nem inco11v nient .
O SIto .1': 'ERO o MAR UE - A"
do sub"titutivo ?
O Slt. Am TIDE.' LOBO- Não p ria duvida
nenhuma m arceitar e:;ta e'''peeie de estio
mulo, ou de provoeação declarada expr ess, -
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mento em uma lei, si julgas e i ,to nece sario;
pOl'qu é .ros~ i 'el que um particular . si foI'
elle quem reelome a bem do seu dll'(:ito . muitas wze~ o ahandone. porq e ~;tamofl em u m
paiz em qno devi lo a llO~s..'\ indole até certo
ponto. muitas ,"ezes o individuo abandona o
seu direit.o só para evitar o trabal ho de pleite" l-o , inda lllesmo tendo deante de si a justiça e todas as segurança s qu e ella. offerece.
Quanto, porem , a.' causa,s que interes"a m o
Esta o. es'as não podem ficar á mercê de ningu m , e"tão :J, cargo deste poner , que é o
compete11te p3.l':J. decitlil-' ,e quo deve prov ocal-a. , como é ua. obrirru.ção .
O S/{ . Q. BOCAYUVA-Para is~o ha orgãos.
O SR . GE.'<EROSO M.\ RQUEs - Ncs'e ca. o, porque a commi ~:"rrll llão faz expre:.a essa sua
opinião nas conclu fes do parecer 1
O SR. Anr TlDES Lono - I so sel'illo m:1is pro)ll'io tal veíl do uma medida do caracter legislat ivo. Por mquanto estou osttldando um
t l'ahalllo e é o quo nós tod s estamo;; fazendo ;
aiuda 11iio se chegou ao r esu ltado da nece5sidadd de conver tel-o em uma lei tlo llaiz.
O SR. GE:'<EROSO M.\RQUE'- Ficaria expresso
o "oto do Senado no entido d:t competencia
t10 • upremo Tribunal FLclcral.
O SR. . ARBTIDES LOBO -I~to está. expresso.
O SR GENEROSO MARQUES-Não estú, nas
con lmões do parecer.
O SlL .IANOEL YICTOltTh'o- Ma V. Ex. sabe
que a:; conclu ~ões acompanham o 11ar ecer; si
ello for approvaoo , ta mhem o serfio as conclusões.
O n . ARISTllYES LOBO-1\ão pude ainda
lt\'eriguar . i (1 S nado preteriu v~ ponto:; de
par tida , a prrlimil13r lia commis:são para enrrar ne ~ e processo definitivo de decretação,
de lei. P cmnte o hon rado ~enador pelo Paranit es<a quesLiio ó uma que tão vencida . Eu
não rellUto as imo
E' yeruade que confesso ao nobre senador,
niio tenho opini;lo inteiramente aosentada 50 ·
bre a. materia, mas acho qu ' !la amnidade
in tima eutre u ma lei q ue decreta um Impo to
e uma outra que o venh:t regular, ou accentua.r e gal'a.ntil' a. sua cobranç:a e a. su:t 0,1'l'ecadação_ .
:'lIas emfim, não faço que::ltão disso, estou
estudando o parecer e as sua' conclusues.
O nobr'1 ·cna.rlor achou que as conclu ões
do parecer e.tão concebida.s em termo muito
ob cUÃ'O< e inconvenientes. em r elaçií à. intervenção do poder federal.
O R. OO:llEN ORO MARQUES - Dub itativos .
O SR . ARlTIDE ' L@o- E ua pllra e.
O SR . MANOEL VlOTORil"i O - E' tlo l'egimento .

240

ANNAES DO SENADO

o SR. ARISTIDES Lobo - Entendo que, a I São estas as intenções da lei e não precidespeito da disposição regimental, quando s;unos accumular novas exigencias, nov.as
se trata de um a"sumpto serio e a commis~ão recomlllencla.;:5e:, para que se cumpram as dISnão consegue resolver por si mesma, nada posiçL1es da Constituiç'ão Federal.
deve impedil-a de trazer ~sto ao conheimento
O f~iL Q. BOCAYUVA - Um meio indirecto
do Senado ,sob~etudo em. forma mterl'ogatl va, seria proceLler.,;e a uma cla3sificação das
anedando assIm essa dlilicul.dade.
materias de importação.
Ppis, urna cornrnissão ou alguern pode for·
O SR. ARISTIDES LOBO - Poder-se-hia fazer
mar sempre juizo definitivo sobre. todas as isto no orçamento geral.
materia, que lhe veem ás mãos ~
Isto seria uma tyrania do pensamento.
O SR. GENEROSO MARQUES - Isto niio resolveria a ql1estão, porque os estados contiO SR. GENEROSO MARQUES-Mas entiio o nuariam a proceder do mesmo modo.
Senado resol veria ~em o parecer da commisNão é por ignorancia da lei que se tem
são.
lançado estes impostos.
O SR. ARETIDES LOBo-Quantas vezes o
O SR. ARISTIDF:S LOBO- Com etfeito, si não
honrado senador ou qualquer de nós não se é por iemoJ'ancia de), lei que elles continuasente embaraçado para emittir uma opinião riam nesse proposito, então, so a intervendefinitiva a respeito de uma que·:tão ~
ç1\o do Governo Federal, no caso de não haPelo menos, confesso, tenho uma certa re- ver sentença a que os estados não se podem
beldia contra isso; e a commissão, não encon- recu,-;ar.
traHdo uma soJuç,ão clara e posit'va da quesTenho concluido.
tão, otfereceu no seu parecer essa p,'eliminar
que pode ser votada pelo Sen:do, sem 'mcono. §~~. Genero§o Rllarqõlle;;;;veniente nenlmm, nare, transpor este sup- Sr. pressiclente. muito pouas palavras tenho
posto ou real obstaêul0 e tratar-se da mate- a dizer de novo a respeito da mate ria em disria principaL
cussão.
Ainda uma vez verifico uma cousa de que
O SR. Q. BOCAYUVA - A questão é si
o Congresso Federal tem competencia para 1130 muito tempo estou convencido em I'elação
as assembléas deliberativas; e é que quanto
revogar leis estad uaes.
mai.s familiarmente. correm as discussõe~1 tenO SR. ARISTIDES LOBO - Com o meio in- dentes ao êwel'to das deliberações,q uanto mais
dicado pelo illustre autor da indicação, a que despidas dos atayio,,; e do apparato dos granse chega ~ Que vamos fazer com a decreta- des debates, tito mais proveitosG,s ellas
ção desta lei ~
são.
EUa pode ser até impugnada pelo SupreE' o que acontece na presente discussão.
mo Tribunal Federal, como :nconstitucional.
Apenas com dons dias de debates, sobre
que poderá dizer que não tem03 o direito de esta questão, cuja gravidade se manifesta
legislar para revogai' disposições de leis eg- pelo ~imple.ô facto de ter atravessado ütlltas
taduaes ...
legbln.tl1l'as no tempo do imperio ~em que tiO SR. GENEROSO MARQUES - Pode-se fazer vesse um,. solução defini ti va, ft'z-se nesta C,1.sa
o a(;(;orll0 llIlâ.nime das opiniões a respeito do
esta revogação indirectamente.
O SR. ARISTIDES LOBo-.. dando-se e,ta ponto c.apital, aquelle que mais intel'essava
.
autorisação po.;iti va, que S. Ex. quer para liCjuidar.
Já ninguem põe em dUVIda Cjlh o Congresso
intervir-se nas disposiç,ões do Poder JudiFederal c.arece de competencla para ca,sar
ciario.
leis estadoaes, ainda que eiv;das do vicio de
O SR. GENEROSO MARQUES dá outr'o inconstitucionalidade.
aparte.
..4
O SR. Q. BOCAYUVA-Apoiado, esta é a dou·
O SR. ARISTIDES LOBO - Perdôe-me ; não trina.
tenho duvida quanto a isto.
O SR. GE;\'EROSO MARQUES - E esta resoPara mim as disposições da lei são cLaras e lução do Senado, longe de p"ejudicar os
o que o nobre senador por Minas pretende é leo'itimos intel'esses dos contribuintes envolprecaver a natural de.sidia dos funcc;ionarios vi~ICls nessa questão, rodea-os de garantias,
pu blÍl:os em todas as suas graduações.
pr)rque não 1130 l1"ste regimen nenhum poder
Isto, porém, é da lei' de responsabilidade. que oifereça mais garantias. aos direitos dos
Si, pOI' exemplo, um juiz federal, que está, cidadã,os tio que o Poder JudwIar'lO.ppowdos ..!
Collocado na cupola do E'dificio socia.!, exrepresentando a federação em ql18.1quer localidade do Brasil, cumpri" o seu dever, nu.o treme de paix{,es politicas, de od i 0"--e de. interhaverá necessidade de mais nada, não será esses de qualquer ordem, que nao seJam os
de assegurar o direito dos cidadãos, dos espreciso um process0 para compellil-o.
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e o artigo cht Constituição, a que me refiro,
não obstava a este preceito, visto que só dá
ao estado o direito de trIbutar, mas não se
refer3 ao modo da, cobi'a.nç:1.
o estaClo crêa o imposto para a União
deste modo lhe é lUto decretaI-o); a
manda arrecadai-o pelos seus agentes.
Desta, maneira o~
raramente ou
nunca se lembrariam de crear impostos de
importação.
O nobre senador pela Bahia disse que no
seu estado a cobra.nç,~ se ,:az pela. Alfandega.
O SR. MANOEL VICTORINi)-Fez-se.
O SR. GENEROSO i\1ARQIDJS-Fez-se1
O SR. MA.NOEL VICTORL'lO .- Até proximameme ; agora não se faz mais.
O SR. GEi'fEROSO WIARQUES - Ah ! Suspenderam?
O SR. MANOEL VICTORINO - O governador
deu prov-idencia.s para qm eUa fosse eífectua·
da pela receberloria, desla que o governo
mandou x'everter.
O SR. GEl\,"EROSO MARQUES - Eis ahi! E' o
mesmo que faz o governo do meu estado e o
que hão d9 fazer os dos outros estados, desde
que o minist,ro da fazenda prohiba ás alfanO SR. ,·. L'.NOEL VICTORINO-Apoiado.
degas fa,zerem a cobrança. como deve prohiO SR. (i'llNERc)SO MARQUES-... que compete bir: estabeleceu agencias arrecadadoras no
a,c procul'::,cior ch Republic?, e [w;; seus re')re' líttoraI, estas recebem as mercadorias e nã.o
SS:ltJ.ntes ndS estadôs, que são os proc~ra- as entregam sem que o contribuinte pague os
d"res.,s\(;~~onae,!, não ;só !1O desaggravo da imposto~; e. em certos C~30S, avaliam a im~
C,tnstltUl,:aG, como.,.
portancla (12.s mercadol'us e as vendem em
O 3r", Q B)CA.YUVA _ Na defesa dí)s inter- praça para cob!'arem a q'liota do imposto.
ei:3SS da L'niiio.
O SR, Q. BOCAYUVA - Processo um pouco
O SR. GE~mROSo MARQUES - '" na, defusa. jl'iolento.
dos ínten,;se·s especiaes que tem a União em' O SR. GENEROSO IVIARQU~S - Violel~tillsimo.
a eS3B Imposto, que em certas cir- PO~ ISSO !1 chav eu que o congresso tmha. esse
c!1illst.anci<1s lhe póde pertencer, e Dm outras melO mdn'ecto ele. f,!:zer cO:~. qu~; por melO de
clrcllmsta,ncirrs a arrecadn.ç~,o peIu estado póde uma leL a dlsposlÇ,ao con""Jtuclonal fosse ralhe, ser I:'l,lÍt0 prejl1dici:J,l, porqne póde pro- speItada pelos estaC!os.
d 71z1r a e~'~'5n(l,çl1o da fonte do imposto.
O SR, Q. BOCAYUVA - Si a parte offendid<t
O SR . .rr1.";:MEL 'YICTDRINo-Apoiadissimo.
recorrer para o Supremo Tribunal, é cl~r()
O" G~ 'Ti' . '1
.
que o governo estadual Sê,'a obrigado a m~
, "R. ·1j,!·'''RO''O lY AIU~UES - Apresentei um demnisar ao ')ronrietario das merca.dori.as
re111erlm'~I!to p:lPa que o
fosse devol1 . ·
•
v:'lo às comJUis';iíes, afim
que est.a.s formuO SR.
M,:-\'uQUES- E' ,verdade.
Ia's~E1 U!TI. projecto de lei regula.ndo a ex_Quanto .provocaç:lO peb parte mteressada,
eCdçao ~o <.I·t. 9" § 30 da Constituição e a in- nao ha dU'V,lda algnma. : mas o nobre senador
te:'vençac do ministerío pnblico nesta ma. sabe que nos devemos leg~slar para o povo
t~ 'la - p-h'a pl'Ovoct\r a aCI)to do Poder Judi- que Romos ; sabe as d.ll1icddad~s, o~ embaraC1,r;0.
ços que ei1COI~tram semprE' os Cldadaos que se
Qu;;mto primeir<L parte, lembrei ás hon- dlspoem a ht~g:1r contra (>; gov~rno~,que são
r81a8 con: missõc'l que lIa via um meio de coar- poderosos. SI um ou ou< ro clcla.dao tem a
ct,>,r os aly;.sos pmt.ic-1.clos peias estados, quando força de v?nta,de~, a e~ergÍ<;, e OS m\ios p~ecisos
a )eL'cepç c') do imposto por' 6111,3 decreta.do para levaI a, acçB;o <,te os :J~US ult~mGs JulgarE':~ae sobr:J mel'cadOl'ias d," procedencüt es. dos, a m:l,lOl' parce ~refen U' se del.X:,ando santrtng~lra; determinar que ::l. respectiva arre- grar sem reclamar, sem d"r um grIto,
c{J,daçao fosse lEnta.
alfandegas da União;
O SR. Q, BOCAYUYA- E' um mào oostu.me.
tK",dos ou da União; ahi está, pa.ra proteger
kdos os
cOilculcados pelct prepotencia
d·"
arbitrarias, o Supremo Trib'1Dal Federa'!, guarda constante das instit
. , ' ~Gderia ficar mai;:; bem amparado o
d,reltO dos cidadãos, oífendldos por leis egov,"rno"'Op~1'P6sor3s, do que sob a egide desse
a,to tI'lbunall
CheJamos, portanto, a este resultado: com·
p9tencia exclusiva do Poder Judiciario Fe·
deral para declarar a inconstitllcionalída.de
dGS impostos estacluaes.
A noss", di vergencia, já é, pois, muito limitr,di1: ver"a unicamente sobre o modo de
ol)ter o pronunciamento do Poder Judiciario.
a nobre ~enador pela Bahia. q';Je apresentou
u ,'la emenda substitutiva às conclusões do
sl1'Y3titutil'o das commissões, mostrou-se contnno à competencia do mini>terio publico
p2'f'~1 inici"'r a ac'}i1o; achou que no ca:'>o só
Cf"Ola a ftcçilo particular do irrdi viduo que
sr1fI'ia a GXigellcia indevida do fisco estadual.
Ao comrr,i~~õe~, p01'érn, cteío que em sua
u:w,llimídacle, como acabam de revelar não
só o rel<jJ,or do
parecer, com~ o do
s:c;rndo,
que, além da acção partlUulai.', exi'.:te a, acçáo publica.,.
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O Sa (JENEROSO MARQUES- .•. 8 parece-me
O SR. MANOEL VICTORINO - Pois V. Ex.
.
que o legislador deve, dentro da Com;titui" apresnnte esta emenela,
ção, nos limites das suas attribuições, e até
O S~. GENEROSO MARQUES- E entã.o se fOl'
onde for conveniente i possivel, taciliLar o necesf'ario definir melhor essa intm'v'3nç:io,
des 199ravo do direito do indi viduo, que é quan(,o voltar á disnussão o pl'ojecto nl",tivo
connexo, neste caso, com o direito da 'G'nião. á reforma da organisn.ção dajustiç~L t8'ieral,
Uma vez que estão de accordo os 'Jobr~:l !'ratal emos de vel' O:l termos em que deve Sf'r
membros das comillissões em que é ca'-J'vel n. completada f1 providencia.
acção publica, por que, não se determ: lla exNes ta conformida de, Sr. presirl.ea te, vou
pressamente a intervenção do ministe :io pu- ll1and:Lr uma. emenda á mesa, e visto que 03
blico federal?
illustl'ados·membros das commissões a acceiAlém da animação que o facto de SEI' pro- tam, retirarei o meu requerimento.
vocada a acção da justiça federal peloR agenO SR. Q. BOCAYUVA-Estamos de ::"c(;()j'(10.
tes do minísterio publico levaria aos parti"
Vem a mesa a seguinte
culares, parn. simultaneamellte defenduem o
seu direito e a Constituição, o geverno federal não assistiria impassivel á cobrança de
Emenda substiltttiva
rendas que lhe pertencem, pelos podE,res estadoaes, e estes mais se conteriam nessa
A' primeira conclusão do substitutivo das
usurpação, desde que tivessem por conf. 'ndor
outro poder, que lhe inspire mais respeito do commissões accrescente"se: -send,) pro ,'usa, ia
a sua decisão pela parte interessada O'.l pelo
que os contribuintes.
orgão do ministerio publico federal,
O SR. Q. BOCAYDVA-O que deve se,' res,
Sab das sessões, 9 ele RgOStO de 18!l3 -Gepeitado é o direito de todos como m"nda a
,~el'OSO lilcwques.
Constitui.,,;:o.
O SR. GENEROSO MARQUEs-E' verdade; mas
E' lida, apoiada e posta conjunctamente
o nobre senador conhece as condiçc~s da em discussã,o, a qual encerra-se sem mais
nossa vida social.
debate.
Um dos nobres membros das comll'l.issões
Annunciada a votação e verific;mdo"se ni'io
que trataram do assumpto entende t[U3 tal haver mais numero para deliberar, proeede"~e
medida tem mais eabimento na lei que está á chamada das Srs. senadores quecL~T!jJJ.r('
na ordem dos trailalhos desta casa a respeito ceram á sessão (41) e deixam de responder
da reforma da organisação da justiça foderal, os Srs. Nina Ribeiro, Cunha Junior, Elyseu
do que em uma lei especial, que na outrJ. casa Martins, José Bernardo, Oliveira, Galvii.o,
ainda iria suscitar a questão da in',ci~,tiva AmaT'o Cavalcanti, Firmino da Silveira, Joapor parte do Senado.
quim Pernambuco, Gaspar Drummond, ROl'i1
O SR. Q. BOCAYLTVA-COm certeza que lá Junior, Saldanha Marinho, Paranho,-: I: TJ. (:0
na Camara levantava temporaes mais aruerl- Amaral (13).
tes que aqui.
O SR. 4° SECRETARIO informa que os Srs.
O SR. GENEROSO MARQUES - Estou cOllven- Elyse:l Martins, José Bel'nardo, Joaquim Percido disto Em outro tempo assim f'm, e a namhuco, Rosa Junior e Saldanha Mn.rinho,
Cal'Ra c('Pt.inúa ~ 82.1' a me3ma.
se re'.iraram por encommodauos.
A votação do parecer fica n,di~,da p~,r f1.'"1
Pois bem, uma vez que os illustrados membros das commissões reconlJecem a cJrnp8- de qV01'U' " ,
tencia do minIsterio publico p:l.ra isto, l1cal'ia
Cmtiilúa em 3" discussão com as emenrlas
sa,ti~fei LO se eUes acresc:en tassem á ; a con" adop I adas em segunda e com a,J cfft,recid as
clusão do parec\:lr uma déclaração nesta nesta proposição ela Camal'a dos Dep','ül,U0,;,
sentido.
n, 101, de 1892, au';ol'isa,ndo o gove',"10 Oi CC)w
Dest'art3, o V0t,0 do Senado, pOl' ,<;11 cf- t.l'l\0i~r com F. Duncker, J, constc'JI"".o ,je
feito mOl'",l, pOUd'J, ui~J:lei'tal' a inteJI-tmçi'io I uma 0sL~acla tl.ô fe~To c:1 Cél.pital .2'ec1el'al ao
dos lJrocurll,dores da Rer:ublica para ql,e s{~ja . E,ltre RIOS,
provocacta, como c0nvém, a ac~ão ela jllstiça I
fede1'a,l
O §r. Jüão Ne,h-a pOUCIl teru ,L
Na 1· GCllclusãü ~(\ diz:
"li:!."r, Ap2na,,; vem l'eSpOndel' a a]g7.1 u t ~ (,'S
«CnT)1np.l;A )1,0 P'ld(ll' ,Tudicial'io jUl181' da, do (;SCUl'Sú do honrado sénad0r })(I]' ~,;j,i" '.
constituciuualiaaae <J.U inconstitueiolj3lic~aée l(llanlo S, E:.:. ;;:c c';:giu ao uI'a,lior, jJ! . 'L:.",;.
do imposto decretado.»
defer~ncia que tem para com tão i1IU:;~l\l
Porque as commissões ni'io aecresccnta,m: co11e,;a.
uma vez provocada a sua acçt70 pelas partes
O honrado senador trat,ou do cUf,to .'a esinteressadas ou pelo ministerio publicG I
·trada como uma grande dllficuldade p,na o
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futuro e IH.rece que não tem razão, porque esta é que é a verdade. Tratemos de remedia.r
o excessivo (;usto da estrada em nada vem o mal.
prejudico.r >', proposta,
A hora está dada e o ora.dor queria apenas
Si S. Ex attende3se aos termos da pro- dar estas explicações ao seu honra.do collega.
posta veria que o proponente pede que se (1l1ttito bem.)
mantenha -'$ tarifas da Central e é sobre
N. 173-1893
essao tarií'af que vae fa.zer negocio: a estrada
não tem (11 Rer encampad", nem resgatada.
Redacção das emendas do Senado á propolevando-sê un conta o capital. Aquella cir- sição da Camara dos Deputados, n. 36 de 1893,
cumstall;:ia., portanto, não deve influir 110 que fixa a despeza do Mini:sierío do Marinha,
animo (1) S~nado para que seja negada a con- para o exercicio de 1894,
cessão.
A discussão fica adi:1c1a pela hora.
O honrad.) senador disse que os accionistas
O SR. 4° SECRETARIO declara (lue se acham
e, portanto, o povo, seriam lesados por causa sobre a mesa e vão a impl'imir no Dial'!O do
do exce,sivo custo da estrada, mas S. Ex. Congl'BSS9, para serem discutidas na seguinte
está equivc(;ado: do lucro, esti1 deter'minado, sessão os seguintes
parte na "0ffiO compensação do traPego cedido pela. C'mtraI e outra parte é empregada
PARECERES
no custeio. Sendo assoo, os accionistas terão
ou não IU'~ro, ti1es sejam a admini8tração e
Ao § 2" do art. lo-restabeleça a proposta.
as renda.1> ú''!, estrada.
Ao § 17 elo mesmo artigo, acerescente,se:A Estr(1(\a de Ferro Central ha de viver 32: 150$ para ser applicado, no corrente ex'Bc: .ção deste melhoramento ou ercicio, 'aO pagamento de que tI'ata o decreto
com a
deste
não lhe acontecendo o que o n. 1.309 de 6 de març0 de 189:3: e em vez de
diga-se:-516:440$OOO.
tHr succedido ,~ velha Ele 80 annos 484
collega
Ao
do referido artigo, accrescente-seque cons:t:Jot! 20 medicos.
A Cer,trol só tem a lucrar; já. existem alli 20:000$, para um pharolete na Ponta do
aranhas {"lI quantidade; a renda d, café elstá M,ollo, ou onde for mais con vuniente á enttadiminui:'cL. graças á insufficienciado trafego, da do canal do Norte, no ~3tac!ú do Rio Grande
e a do c::1fé qU13 vem de S. Paulo tende a des- do Norte; e, em vez de 300:00,)0, diga-se:320:000$000.
a pparec.,r l. 'lesmo.
O que de remos fazer, portanto, é procurar
Sala das commissões, 9 de ago~to de 1893.
medidas que venham garantir a conservaçi'to -Manoel Bamto.-Americo Lobo.
desse proprio nacional, afim de que a sua
renda nno Ghegue a zero como as das estradas
:N. 174 - 1893
do norte:.
Reilacção do Pl'ojecto n. 35 de 1893
No entr€'anto, quando se pretende o me·
lhorament dizem que não é tempo, que queO
Congresso Nacional decreta:
rem ac,Ü:a,' cem a Central, etc •• quando, pelo
Artigo
unico. Ficam amnistiados, desde já,
contrarÍc), ,) que se quer e dar-lhe vida.
Disse t'l.r,.be,n O honrado senador por Minas todas as pessoas directa ou indirectamente
que os opP. 'ario:l 11[0 fazem gre-ve sem haver implicadas nos movimentos riwolucionarios,
plano comLinLdo e no entretanto temos visto que deram logar á deposiçõ,'s de autoridades
no estado de Santa Catharina., durante os me·
o que se di; constantemente.
Demais, .t administração particular é hoje zes de julhO e agosto do corrente anno e a
preferidJ. pOI' todos e até se tem f'allado em fa.ctos políticos an teriol'es.
alienar as estradas de ferro do governo.
Sala das commissões, 9 de agosto de 1893.
O govp,rro, pois, que as venela, principal- -Manoel Ba1'ata. -Amc?'ico Lobo.
mente as l.J norte, e ver-se·ha que as suas
O SR. PReSIDENTE designa para a ordem
rendas,Am mã.os ele emprezas pal'ticulares audo dia da sessão seguinte
gmentarlto.
Quanto iOS estudos prévioR, não ha necesDiSCUBSão unica da rtdacção do projecto do
sidade dell~~. Não lla no Brazil uma só con- Senado, n. 35, de 1893, concedendo amnistia
cessão d<ls:,e genero e mesmo co fll garantia ele aos compromettidos nos acontecimentos do
juros que tenha proc,~elido ao orçamento e es- estado de Santa Catb rina;
tudos pl'évios das obras a executar.
Discussão unica da redacção das emenda
Não disse e não dirá o orador que a capa- do Senado á proposição da Camara dos Depucidade do t.rafego esteja
mas o que é ta:dos,.n.36 de ~893, fixando adespeza do Micerto é que 0 clamor
tra o serviço m~terlO da Marmha, para o exercicio de 1894.
da. Central se tem notado; a estrada não dá
Votação do parecer n. 162, das commissões
conta do trafego e as causas são multi pIas , de constituição e de finaças sobre a indicaçã.o
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do Sr. sena,tor Generoso Marques, a reSl)eito'
'ifia sessão em 10 de agosto de 1892
de mediclaó' legislativ~s, que convenha adp·
tal', afim d" ser respeltado o preceito constitucional d'),:; arts. 7°, na. I e '2, 9 0 §§ 30 e 11' Pl'esidencia do Sr. Prudente de JJfomr1s (~):ce·
ContiI:mv,ão da 3" discussão da propo;gíçã~
111'csidente)
da Camara dos Deputados n. 101, de 1892
autorisandn o governo a contractar com F: SU~I1rARIO - Chamn.da IJe,!ura d" "cto,
DOl1cker a cOl1strucção de uma estrada de D!i!;:STE - Puref'er - ItequerioJento do
Loho - Observ,,,,çiJE'S do St'. Gomensoro
:(eno da, C&'Jital Federal a Entre-Rios;
ORDEM DO DIA- Votação das redacç.nes do~
2" dis·;,u"s,to da proposição pa Camara dos ns. 35 ~ 36 de 1893 - Votação do parec&" ".
RequerF11_ento do Sr. G-ener.oso ~Iarques-"·
Deputadêls. n. 45 de 1893, autorisando o go·
do Sr. preSIdente -Vot:tç~· verno a abrir um credito supplementar de Observaçoes
tinuação da 3a discussão da proposição n.
18:480$ p",l'a augmento dos vencimentos dos
dos Srs. loaquÍ'l1 MUl'tinho e C.
remadore" e patrões das capitanias do 110rtos J:.u,oerrI\tl1ento da discussão ChfLllladn - Encert'n.m0nto da discussã.o
da Republiea no corrente exercicio' , 45, 4.8, 33 e 32 e do project
1" dita (J,) vrojecto do Senado, ~. 36 de
AdtalDento da vqtaçíio.
1893, dispondo sobre o modo por que devem
ser pagos de seus vendmentos, pelos cofres
Ao meio dia comparecem os 30 se«'ULlt"s
da União, :;$. funccionarios aposontados ;
2" dlSCU~Sao dll, proposição da Camara dos Srs. senadores: Prudente de Moraes: An o
Deputados, n. 48, de 1893, a'ltorisánQ.o o go· nio Baena, ~homaz Cruz, Joaquim s:,"mE-.;t'J,
verno a eouceder ::tm anno de licença, com Cunha JUnIor, Gomensoro, Catund,•. ,Ioi':o
ordenado, ao Dr. Joao Evangelista de Castro Cordeiro, José Bernardo, Oliveira Gs.I';iio,
Cerqueira, lente da FacuIdade de Medicina Amaro Cavalcanti, Almeida Bai're:0, ,J ,,',3
Neiva. Joaquim Pernambuco, Messiaf rle ~~ij3da Bahia;
2" diw, d~ proposição da Camara dos Depu- mii.o, Rosa Junior, C~elho e Campos, :vfal1Jel
tados, n. 33, de 1893, autorísando o Poder Victorino, Monteiro de Barros, Q. Boca Vi' v ft,
Executivo a mandar reverter em favor de Braz Carneiro, Saldanha Marinho, ,J'Jà'Ci",:l
D. Carolím Angelica de Andrada Vascocellos Felicio, C, Ottoni, Americo Lobo, Rl'1r(G.':ls
a outra pa)'~e do meio soldo da patente do seu Alves, Joaquim de Souza, ParaFlhos, JJlH[Ul!U
finado pae, tenente-cornel Joaquim José de Murtinho e Luiz Delfino.
Abre-se a sessão.
Andr~e v!"sconcellos, que competia á sua
E' lida, posta em discussã.o e, não l'aVI?~lÜO
falleclda ma3, D, Josepha Cruze Silva de Andrade, a contar da data do fallecimento reclamações, dá-se por approvada a act" ela
sessão anterior.
desta;
C'JmparBCem dumnte a sessão, mu.is os 81'S.
2' dita da proposição da mesma camara,
n. 32,' de ,1893, concedendo a D. Henriqueta senadores Francisco MachadEl, Nina !~ibe:l'(),
CarneIro li," Mendoça Faure, viuva do DI'. Manoel Barata, Cruz, Elyseu Mal'tin~, Firn'iAntiocho dn-; Santos Faure, lente das escolas no da Silveira, Laper, Aristides Lot(,. GC\le·
MilitaI: e PoJytechnica, a pensão de 200$ lUen- roso Marques,Esteves Juniar e Gaspa,y' Dl': !}1saes, lllchl1do-se o meio soldo que ora per- mond.
Deixam de comparecer com causa
cebe'
2" dita da proposição da meibma camara, pade os Srs João Pedro, Gil Goulart, S(;.~za
n: 31 de 189~, transferindo para Maria Eurí- Coelho, Coelho Rodrigues, João BarbanlO, "i,·
dIce de AI'al'Jo Neyes a pensão que do Estado gilío Damasio, Domingos Vicente, Edm,::,do
Wandenkolk,Silva Canedo, Aquilino Co Al!lapercebia sua fallecida mãe;
3' dita do projecto do Senado, n, 32, de ral, U. do Amara,l, Pinheiro Machado e J'llio
1893, concede.n~o licença por um anno, com o Frota.
E sem causa participada os Srs. TlIeodoordenado, ao JUIZ substituto seccional de Santa
reto Souto, Ruy Barbosa, Campos S3.1'e8, PiCatharina, AUgusto Netto d,rMendonça'
2' dite. Uc projecto do Senado, n. 17 de nheiro Guedes, Santos Andrade, R3.ulino
Horn e Ramiro Barcellos.
1893, que rúgula o aforamento perpetuo;
3" dite. da proposição da Camara dos DepuO SI~. 3° SECRETARIO (sennndo ele
) d::'
tadu~, n. 4' de 1893, autorísado o Podor Ex- conta do seguinte
ecutlvo a rnandaJ:' contar ao capitão de fragata Pedro Nolasco Pereira da Cunha, como
EXPEDlE:--lTE
de emba:>q~Hi, o tempo em que commandou a
galeota li.iuinze de Novembro.
Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde.
I
j

Offlcios:
Do secretario dos Negocios do Interior, (Lttado de 4 do corrente, remettendo dous ex-
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----------------------------------------------------em,'1;1rec: do relatorio que,em 7 de abril deste
,:tl1'~,;, ~,' 7·~"entou, com os respectivos anneX:>G, "'0 De. presidente daquelle estado.-ArclJi~'e·se:: agradeça-se,
Lé', Mi.r,isterio da Industria e Viação e Obras
FG'''l:'a~ datado de 9 do corrente, remettendo
a i",',1.çí'i;) .ie todas as concessões de estradas
de f>.:,TO feitas pelo governo da União, com
eSl),:lific;·,.:;ão dos prazos de concessões, favoJ'e:-l I}~clliliarios e cOlldições de reversão.-A'
qnr-';! fei a requisição, devolvendo depois á
SBGo:" ~a!'b do Senado.
T; ; "gT'lmma expedido do Desterro, estado
de ~"i1to, Cêl,tharina, datado de 8 do corrente,
aS",l':1 ccncebido:
Eôuadp-Rio-Abriu-se hontem a assemblea
l,"gisl;lti ,.~, deste estado. Saudo-vos.-Francisco
r(e "f!Ue,~ Bru.::it, presidente.-João Nepomucep.o Cos, a, lo secretario. Rica1'Cto lVlarfins
Buri1,m. 2" secretario.-Inteirado.
O 5n. 40" SECRETARIO (serllinc/o de 2°) lê e
vr..e 0, ij)~primir, para entrar na ordem dos
tr,'1J;JhcJ, o seguinte
PARECER
A

N.

175-DE 1893

além do que tem no Senado Lomau parte em
quasi todos os debates.
Nestes termos, não quere!ldo e7..cus:tr-se a
trabalho do Senado, reserva-se aper:as, pira a
tarefa da tribuna.
Além do motivo que acaba de el::pender, ha
uma causa material, isto é, o sel~ estado de
saude que o obr1ga a não entregai'-se a trabalhos superiores ás suas forças.
Pede, portanto, ao Sr. presíderd'e, que lhe
conceda a graça 'de o dispensar da commissão
de legislação e justiça.
Termina. instando pela dispenslt da membro da commissão de legislação e justiça,
mesmo porque podem apparecer outras questões, em cujo debate está. empenb~do e o parecer das commissões talvez pOSS3. ficar demorado por esta causa.
O SR. PRESIDENTE-Quanto a dispensa pedida pelo nobre senador, compete ao Senado
resolver.
Não havendo numero, opportunamente
submetterei a deliberação da casa o pedido
de S. Ex.

o

Sr. GOn!!en.sol"o diz qne todos sa-

som missão Je justiça e legislação, exami- bem que por mais de oito annos, como juiz,

naido o projecto n. 33 do Senado, referente procurou sempre concorrer para 'lue a liberem materia de mon- dade, para que as suas decisões fOl,sam de ordem tal que todos os individuos ti vtlssem um
A{,T.811(lBndo a que o projecto vem alnparar amparo.
Não podia, portanto, afastar-se hoje deiltes
din)gos que não devem ser despresados,
Cjw,r- o" dos filhos, cnjos paes houverem principios em que sempre Re tem mantido e
insLl t,uido montepio depois daquelle:> nascidos; por isso vem ainda uma vez occup 1 r a atten.'\ tt,en(mdo a que, além dessa protecção ao ção do Senado com um assumpto C': l1 e reputa.
dir'-,li;o ;]"1 ~'uccessão, accresce a que devem importante, por tratar elle dos fu[)ccionarios
mcrl-~er
orphãos, por ventura existentes, da justiça, por quem o orador sempre trabalhou.
81: ' os :lcrdeiros: e ainda
Proseguindo, o orador lembra ao Senado
At;;encendo a que ficará, com o que nelle
;:c rotake, completa a disposição do art. 19 que ultimamente deu-se nesta capi'al o fallede d"crf\'o n. 695 de 28 de agosto de 1890 que cimento de um dos contadores e ,:,sse facto
rf;:u!a o montepio, na parte que entenile G:om deu logar a uma controversia entre um mema ~ü,ce,dl0 dos instituidores; é a commissão bro do Poder Judiciario e o secretaI'Ío da justiça, entendendo aquelle que o cargo de con·
dE: p·j,rec'ór:
o projecto adoptado e convertido tador estava extincto, sendo, no e1ltretanto,
iJ'le
este de opinião contraria.
em lei.
TradUZIda em refllídade a interpritação da
Sala drl.s commissões, 5 de agosto de 1893.- secretario
da justiça, S. Ex. nomeou um conGomensi't'o.-J. L. Coelho e Campos.-Nina tador interino,
ficando, portanto, indirectaRUJe:ro.
mente resolvida a duvida.
De modo que actualmente se ach" um conc[~ §lf' .~llllerico Lobo diz que ctS duas tador sem contar e escrivães contando irrecnn, >1lÍ~8f)flg de justiça e legü;lação e de con- gularmente,
stü;.:;.çâ". , e pJeleres reuniram-se na penultima
O orador, fazendo largas consider:tções com
seE,;~,) p,.',ra conhecerem do caso do nobre se- referencia ao assumpto, pede !icençu. ao SenaJ,'r vVandenkolk. Entretanto, uma questão nado para apresjólntar um projecto que não
COl1-,itucional que ~e levantou trouxe a dis- vem em prejuizo de quem quer que seja, por1)er;]~o dessas commissões.
quanto os escrivães não soffrem em cousa alO oraüor tem mais de seis projectos, que guma, porque esses teem as propinas de seu
dei3E'j lt ver discutidos, pelos quaes se interessa, cargo.
11 ~T~'ces;ão dos herdeiros
te p',~ rif mili tares :
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Termina lemorando ao Senado que se os Sr Generoso Marques que ia.mbem é a~pro
lagares de contador existem por determina- vada.
ção do decreto n. 1030, devem prevalece!' esE' approvada a 2' e ultima "onC!lusão do
ses funccíonarios em pleno exercício.
substitutivo.
Continua em 3" discussão com as emenVem á mesa o seguinte
das offcl'ecidas nesta e as aPP'wvadas em
2', a proposiçio da Camara dos Deputados,
PROJECTO N~ 39--1893
n. 101 de IS92, autorisando o governo a
contratar com F. Doneker a cO:1strucção de
uma estrada de ferro da Capit ,I Federal a
o Congresso Nacional decreta:
Entre-Rios,
Art. l." Os officiaes de contador do,> juizos
do Districto Federal são cargos vitalicios.
o t§r. Joa(Iuim l\;f'm:.'tinllo deArt. 2.° Não ficam extinctos taes officios
pelo fa.llacimento dos actuaes serventuarios fende o projecto, pronunciando um discurso
ou daquelles qm\ o eram á epocha da orga- em resposta ao do Sr. senado,' Christiano
Ottoni, ultimamente proferidú no Senado.
nisação daq u eUa justiça.
Art. 3." Revogam-se as disposições emCOl1trario.
o SI". Chrisdano Ot;toni - Sr.
Sala das sessões, 8 de agosto de 1893.- presidente, vim á tribuna segun'la-feira conGomensoro .--Firmino da Silve;ra.--Genel·oso trariado, porque mais quizera.JJster-me do
Marques.-Joaquim de Sottza.-J.lfonteiro ele debatê; venho hoje desanimallo, pOlque julgo
ver probabilidade de ser aPl.lrúv".da medida
Barros.
que se me a.figura ruinosa e prejudicial aos
Estando apoiado pelo numero de assigna- interesses publicos.
turas, vae a imprimir, para entrar na ordem
Conheço por diuturna o'l:w.'Y:lção a indos trabalhos.
fluencia que exercem sobre os corpos coIleHavendo numero para deliberar e sendo ctivos,especialmente sobre as as~~m;lléas policonsultado, o Senado concede a dispensa pe- ticas, discursos como o que o Sel,a<10 acaba de
dida pelo Sr. Americo Lobo.
ouvir. A eloquencia parlamellta:', e uma eloquencia da natureza da do nob~e senador, a
abundancia com que falia, a sua, fIl'meza fas·
ORDEM DO DIA
cinam.
O SR. JOAQUll\! :MURTINHO - Muito agraEntra em discussão unica e é sem debate
approvada a redacção do projecto do Senado, decido.
n. 35, de 1893, concedendo amnistia aos comO SR. CHRISTIANO OTTONI - Pcmdente o aupromettídos nos acontecimentos do estado de ditorio dos labios do orador, p"~rf.~e que se
Santa Cathal'Ína.
estabelece entre o seu espírito f o fios ouvinSegue-see',ll discussão unica e é sem debate tes uma certa communlcaçáo dcctrica ou
approvada a redacção das emendas do Senatlo magnetica ...
á proposição da Camara dos Deputados, n.36,
O Sa. JoÃo CORDEIRO-OU l:ypotica.
de 1893, fix~·,ndo a despeza do Minis"terio da
O SR. CHRISTIANO OTTONI ... 1U~ excita a
Marinha, pa 'a exercício de 1894.
E' annunciada a votação do parecer n.162 imaginação e muitaR vezes faz r'un,!' a razão:
das commiss'ies de constituição e de finanças o oradnr em taes condições arr'm "a da assobre a indkação do Sr. senador Generoso sembléa um ",oto, antes de enttusiasmo que
MarqUêS, a respeito de medidas legislativas, de raciocinio.
Si o talento é posto ao serviço dE' uma boa
que convenha adoptar. afim de sal' respeitado
o preceito constitucional do:a4 arts. 7°, ns. I e causa, tudo é I,elo melhor; mas no caso contrario, os resultados poc.em ser lamentaveis:.
2, 9· §§ 3° e 11.
Esteve no primeiro caso o pl'O.iecl.o Helville
O SR. GENEROSO MARGUES (pela ol'dem) re- Hora, cuja rejeição foi devida p;'ineipalmente
quer a retimda do seu requerimento.
a um discurso do nobre senador-.
Consultado, o Senado consente na retiraua.
Eu tinha combatido o projecio, menos com
razões proprias do Que com cita;1to de auto~ §r. Presii~e::nte diz que, em pri- ridade. O nobre s~nador pele.. p,-t,rahyba o
meIro lagar. va'3 SUJeItar a votos o sllbó.titu- sustentou com abundancia, rOD p'onciencia"
tivo das com miS3ôes. cOIlí<irlerando pl'ej ..,dicado (;om gl'anlle cÓJia de eruàiçã o.
o do Sr. Vigilio Damasio, caso seja ;'pprovado
O SR, JoÃo NErT A -Muito 'Ibr gr,c1o.
aquelle.
Posta a votoo, é approvada a primeira conO SR. CHRISTrANO O'l'TONl ... ,;-; o Senado se
clq.são do substitutivo, salvo a. emenda do conserTava visivelmente perflexo; hesitava..
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Assomou á tribuna o nobre senador por
]l,f;ttto Grosso e em uma oração vibrante d,õ
enthuRh'3mo resolveu a questão Os dpfensores dü pl'ojecto ficaram reduzidos ao silencio;
não houve aparte nem protesto. O senado,
apenas terminou o discurso o nobre se:mdor,
levantou-se em massa, dando· lhe aauho de
causa. Triumphou como Cesar: 'Vêni, 'Vidi,
vicio
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Como, em taes circumstanBias, acceitar os
calculos que o nobre senador lho substituiu,
e que letn me é possivel acompanhar na ra·
piõ,ez ,1esta discussão ~
Aquelles moços, bem que a maior parte
pela dade pudessem ser meus filhos, na materia sabem mais do que eu ; são engenhei·
ros theoricos e praticos, t"em pOSíÇRO feita,
reputLção firmada, emquanto qu~ no meu
unico tirocinio, o dól. estrada de ferro, mio
nhas attribuiçõ.es foram antes da direcção e
administração do que teclmicas.
Posso, poís, louvar·me nelles, sem por isso
attrihuír-Ihes infallibilidaue papal, como dis·
se o nobre senador.
Agora. que o nobre senador seja mais competente do que eu .•.
O SR. JeH-QUmMURTINIIO - Não apoiado.
O SR. CHRlSTIANO OTTONI •.. para chamaIos a contas, corrigir seus erros, ., é possivel.
Mas nesse caso forçoso é concluir que não temos um engenheiro a quem se confie uma
obra publica. Accresentareí sómente que em
um d, ,s calculos do nobre senador o seu equivoco é evidente. Quando a commissão do
club dividiu o valor dalocomotiva-kilometro
por 150 toneladas para ter o preço de tonelaLla-kílometro, aquelle di visor era a carga.
util de trem, não o peso bruto, como disseram
ao nobre senador, abusando da sua boa fé:
pOI' cttusa deste qui pro quo, O nobre senador
reduziu o divisor a uma terça parte, achando
por isso o quociente triplicado.

o SR. JOÃO CORDEIRO -Apoiado.
O SR. CHRISTIANO OTTONI - Hoje, porém.
vendo o mesmo talento, a mesma fitCundia ao
serviço de uma cau&l, que me parece má. não
posso deixar de receiar resultado semelhante
e desta vez lamenta veI.
A minha intervenção servirá talvez para
dar ao Senado tempo de acalmar·se, de diminUÍr os etreitos da imaginação e invocar a
ra.zão tr;~nquma ; si depois disto o nobre senador vencer, maior será o seu triumpho.
Sómente neste caso S. Ex. não triumphará
rpl!tllceamlo apenas a vista pelo campo da ba·
tsJha. como o conquistatior das Gallias.
Vencerá, depois de prostar por terra mais
esü:l gaulez: será facU ti. sua cla.va de Hercules dEt['rib"r o velho e fraco luctador.
O SR. JOAQUIM MURTINHO- Não apoiadu,
muito respeitavel.
O SR. CHRISTI"-NO OTTONI - Mas, deixando
pl'eambulos, apreciemos a força dosargumen·
tos do nobre senador.
Reterind',-se ás conclusões e demonstração
tpc:'nica dos engenheiros do club, entendeu
Ex uno disce omnes.
que ta,es calculos nãQ inspiram confiança.,
Passo a outro ponto. A insutficiencia dOi3
porque não attenderam ao que S.Ex. chamou 30 "io sUJ'eitos á despeza;; do custeio que ficam
u cl n;ento humano
a cargo da central, tinha sici o em parta
Ora, comprehenrte-se em these que os r,J- confe;sada pelo nobre senador na outra occa.s,lltallos de quaesquer formulas podem falhar sião em que fiJ.lloll.
por defeito de execução.
M:1S 3,dmíttír que esta circumstancia osca.
O SR. JOAQ1JIM MURTINHO -- Não senhor.
pe a engenheiros habituados a dirigir servi·
O .:: R.CHRISTIANO OTToNI-Na sua di visão da.
ços como o da Central, é supposição inteira- parte da linha que fica esterilisada pelo promente arhitrarÜ1.
jecto Doncker, o nobre senador, estudando as
P,,1' exemplo, o Sr. Dr. Niemeyer, por mui- duas fracções confessou explicitamente que
tos annos chQfe das vastas otficmas dr" estra· na parte do ramal,Barra f', Entre·Rios ficava a
da, Id;tndo cum numeroso pessoal de di ver· cargc da central uma parte da uespeza de
S0S ,)tl.l~ios e v;1l'ias categol'Ía:,> tendo tido custaio que devia. sahir rl03 30 n/o.
r10 hetar com greves, tã,. ím1)ortant3s qne_
Ch"'g'8,l'v,ll} a obrigar o i~overno a faz!:!' occu,
O SR. JOAQ'GIM MURTINHO dá outro aparte.
r;).,' mi1it: r'mente ,1, linha.
O SR. CrfRISTIANO OTTONI-Quallto á priPl.::tender que conclusões abona('as por meil'it parte, porém, correspondente a 108 ki·
protissionaes nestas condições são simples lome ,ros da Barra á Capit.:11, pretendeu que a
abstracções, sem applicação pratica, é certa- perd", do frete de toda a tonellagem mineira
mente inadmissível.
ficaria compensada pelo despacho das cargas
As~,illl pensando, acceitei o resultulo dos hoje engasgadas, disse v nobre senador, por
estudes do club e UElll me rassrn pela,! caa, i"~ da ditficllldade do trafego.
C<l.0Eça a idá:1 de ir ré>l~z[Jr qWtlqllel' de seu,; ti ~1&s, re~pOl:di e respondo, que algumas
('ale'll<l:!.
CI',I'/c:;:lC demoradas, uma vez expi'didas, Rão se
N Ia me sinto com autoridade pJ.ra 1'e· se reproduzem: é recurso de occasião e mini.
cusal-o.3.
mo,0omparado com !lo immensa tonellagem
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cedida á linha Doncker. A compensaçã.o é in- dade de dirigir-me especialmente á, commis"
comprehensivel.
SfbO.
Em segundo logar, a agglomeraçâo de carDa outra vez que fallei fiz umn l'eferencia
gas no ramal Paulista depende de causas que ao nosso collega fluscnte, o SI'. Smza Coetendem a desappal'3cer; são os elubaraços lho, referencia q1.:ie depois me pPlJ;:.:isou. Ir;"
de Santos.
.
terpelei-o pari\. ql:e me d!~cla,'asse 8i eu erro
Alli chegando a Compa.nhia MogJana, e quando suppcnho que S. E.
o pp,r",construida a linha p'1,ra Ubatuba, pa.ra esses cer sem maior refiex[o, unicanl'Jnt", po::,
portos ha de ser del'ivada grande massa. do pudor de cob:tl'el1<:ia., tendo a"~ign,,,'lc! U perc:trafego do ramal Paulista: é idélR fixa na- cel' do anno pas:>aclo.
quelle estado concentrar as transacções nos
Tive grande pesar de ter feito eda rerE;seus portos; pleiteia. a sua autonomia com- rencia, pOl'que sonbe depois (lue o SI'. SOUZ'l
mercial.
Coelho está gravemente enfermo e ti possiPelo que, a compensação absolutamente vel que a minha interpellação o :;;fllja.
não existe, e o nobre senador assim como reTudavia, a minha referenda n:lo envolvo
conhece o deficit quanto ao ra.mal, ha de supposição que c1e"ra sp,r-lhe
laveI.
estendel-oao tronco.
Ning-uem melhor do que en pr;dél dar teiSTenha paciencia.
tel'IlUnho ao Senado das vistas eiev<1das, dl
O nobre senador f"lloll em diversos pro- zelo com que (' Sr. SOUZJ. Ooelho estud&,va o.,
jactos, que não sã,o meus, relativos a pro- assumptos.
Quande appareceu este pr;).ie~t.c" eu nãG
longamentos de estradas e fez grande
ca,vallo de batalha C;im a, id!\a que tive o anuo era membro d'1 c0l111nissiio, rims vendo em
passa.do de levar-se;;, estrada de ferro de Pc- mão do Sr. Souza Cuelho o parecer (1e appro1
tropolis até Entre Eios_
I' vaçEo, ohser"ei-lhe que o Sr. D:Hlc .;:er nãu
Entretanto, nada '.nais simples. Informando ti.nha pedido isenção de direitos de !mportaa direcção central q'. e aquelle prolongamento çií.o; e o colleg'a immediatamente c:n"rigiu o
'
não é necessario, a.l,andonei
a idéa.
parecer nesse sentirlo.
E oque eu aconselnav(l. podia dar á centr<11
Quando vieram 'lS informn.ções (lo governo,
auxilio efficaz e pl'OlHptO, ni10 illusorio c como a elle foram entregues, e por (lHe cl~ "ol,,-idas,
o do Sr. Doocker.
declarando que nem podia leI·as. Tl:10 isto:
Lançados os trilJ,os no leito da Uniã.o e o retrabimel~t·) do nobre sena,lor mC3tra qu'
Industria, o prolong:.mento que é de 22 ki- se louvou no collega. e assignoll o parecer
lometros se obteria I'm alguns mezes, talvez talvez sem leI-o.
um a0110 ; que comparação tem isto com os
O Sr... BRAZ CAT',NEIRO - E' um", injuria
annos da empreza Doncker?
que V. Ex. fa.z a um collega ela c,lmmissão
A segunda via é iispensavel actualmente, dizendo que elle assignou um pn.rccer sew
porque a demonstraçlo do Club de Engenha- leI-o.
ria que a capacidade': da central, mesmo com
o SR. CHR.WTIYNO OTTO:-.!I- Não lI", iniuri8.
a linha singella, nfko está, esgotada, é uma alguma: o nosso cJllega não estude:; a <11.16,demonstração que 11;(0 soffre contestação. Mas tão por doente,e assignou o parecer por pn.Jm'
comprehendo que depois de a.lgum tempo de coherencía.
será necessario duplicar a linha..
Mas não se deve c:ollstruir, diz o nobre seO SR. Br..AZ CAr..NEIlW-O nosso
nador, porque é desmvolver a gesüio do Es- o parecer da commissã.o.
tado.
O SR.. CHRlSúlANO OTTONJ-Si o J(>.u, nã.e fel
Mas, si esta gestlio não póde ser removida, estudo algum, nem o podia faLeI' por doent6,
o que convem é utilisar o mais possível a como 1101-0 declarou. Portanto, St o projecto
estrada, e para isso construir a segunda via, Doncker for approTado, só a, V. Ex. 0E.be a inquando for preciso, pelo meio. mais eco- teira gloria, assim como a inteira. y·esponsabi.
nomico.
..hdade pelos seus re.mltados.
O nobre sea.,dor anelou analy:sanclo artigo
E si. sequer a.boEr a. gestã.o do Estado,
mostreI que todos o~ meios imaginaveis para por artigo o proj>-'eto da. Cam2ora, para conCE.o fim, dependem essnnclalmente da integri- I der tudo o qUf: ellR tinha l1eg;:,do.
dade da estrada, e é essa integridade que está
O prazo.que na fôrma do costume t.evia ser
ameaçada pelo proj'~cto Doncker.
contado dá. ([!I.ta tio comracto, o p"rE'cer c
Tambem a este r€"p"ito não se me dá 1'e- manda contar da ímmguraçiio. alf"g;mdo-,'
s12.o sta . São cousas minimas de C;.ue pretor I mais tres al1llC!S, sf:gundo o, Sr. _Dond\.er, ou
nao cura..
i mais todo o tempo da conSGl'ucçao.
Agora S1 dessas ob,ervações geraes passar-I Mas isto é n:1da.
mos ás particularida des do proj ecto Doncker,
A segunda. concessão negadv, pele, Cama.ra,
teremos ainda obsel~\rações curiosas.
e outhorgada. gener-os2.mente pelo parecer é o
Entrando neste a,ssumpto, tenllO 11ecessi- cerebrino monopolio.

I
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A Ca.mara redigiu seu projecb de modo
I.;,s cargas cl<1
em
o Sr. Dodcker, chegando com <1 estrada a
Entre-Rios "~'~1""'''"''
tre-Rios. concorreria com a central.
De modo
o "e1'viço do felizardo Sr.
Si offérece tantas Vank'l.gens, como diz, a Douckrl'
em ter IOCOlllntiva" para
maior parte do
lhe iria ter.
rl'bocar o":' trens (i" centi."11.
Mas aquelles que ou por espirito ele rotina,
E pOi' esse servi~:o Im de ;se fazer entrega t1.
ou por motivos
quizessem servir-se e,'ltradn. Donckel' de todo o
pl1g::muoda outrn linha, <1va-ll1es isso facultativo.
lhe <1 tlvilh
e
q'lem quer
A commíssfio elo Senado foi quem inventou que sej2, de
outro cr,minho.
este exclusivo.
Sendo esta a
da empl'eza, esta claro
Agora mesmo cnega-me uma prova de que que si quizermos excepi,u,w as mercadorias
o monopolio é ímpossível e absurdo, E' um que fo:;:em para 1l. altandega fle Juiz de Fora,
telegmmma recebido ha meia hora do illustm- peederemos as felicidades que nos olfel'ece o
do presidente do meu estado.
Sr. Donckel'.
,
"
O Senn,do não repare nestas minh"s ironias.
O Senado sabe que o estado de Mmfts e um I E' um homem absolutamente desconhedos que teem sabido melllOr organisar-se, cido; nií.o lia em nenhum jornal ou revista
viver em paz e procurar progredir. (
da Europa um escripto, l1ilo ha k'l.mbem
dos.)
tradição de uma COllsn util que elle fizesse
Sabe ainda quanto é reSl)eitavel o cidaclito como engenheiro.
que preside os de:ltinos daquelle estado, o Sr.
Ha cerca de um anno ninguem sabia quem
Dl'. Affonso Penna.
era o S~' DOllcker.
Pois bem, pondere o Senado os termos deste
Não .tem portanto, nenhum fumlamento
telegramma daq"tlelle cavalheiro (18):
esta c011fiança illimitada que se lhe dá, para
« Peço a attençi'io de V.Ex. para os embara- organis,ü' uma empreza tal, deixam10-1he o
ços que encontrará a fl<:'calisD,ção dos direito,; arbítrio de levantar (') capit<11 que bem lhe
aduaneiros sobre merc:J.dorin.s importadas ou p<1recer, retirar delle as commi~sões qne
exportadas pela Alfa,ndegi1 de Juiz de
l1uizer; como bem disse o nobre relator
caso as cargas fiquem monopolisadas pe!tê Ü<1 cOffimissão e organisal' esta. empreza
estrada Doncker; si tem de ser n,üta essa COI1como não 11a em parte
do
cessão, cumpre exepcuar lormalmente [lS
merc~dorias entregues á central com destino
de Juiz de Fora está crf'scendo e
á Alfandega de Juiz de fora, ou desta expormuito em commercio; o facto de
tadas.»
estabel~cer-se alli uma alfanclega interna ha
Em verdade, 8, central pôde recebeI' dire- de clesen vol vel-a.
ctamente elos navios as mercadol'Ílti! que seO commercio directo com o exterior ha de
guiriam para Juiz de Fór<1, devida.mente vi· se estabelecel' em pouco
giadas e tiscalisadas.
t:lo J lliz de Fora um gr:J.nde
M~s, si for necessario passarem as cargas commercio de
do esta,do de
pela alfandega. serem desta tram:portadas em
0 ?,Iatto
carroças para a Prftinha,gujndadas pelos eleconsequencia, a mnssa ([e mercRdorias
vadores, de que no~ faJam,para serem m"tti- que lia de ir para alli, em pouco ten'.po, ha de
das nos trens da pT'evtlegiada estradJ. Don- ser enorme e toda eHa està sujeita aos inC'ol1cker, o contrabando estarà necessariamente venientes apontados,muito scmsatnmente,pelo
facilitado em larga escala.
presidente de 11inas.
O mesmo acontecerá ás mercadorias
Mas não se póde pedir ao Sr. Doncker que
vierem e tívereru de fazer o transporte
as exceptue. porquanto, como a base fandaverso.
mental é este monopolío, que julgo absurMas poder-se-ia propor a excepçiio pecliclél, di~:;:imo. está claro qlUl elle n:io cederá"
pelo Sr. presidente de Minas ~
Fall<..u·se de insinuações contra os defenso·
claro que não seria ella acceita, porque rei; do pro.jecto: não as Inncei, nem l:1uço.
ti.
fundamental deste projecto é o monoVieram
deputados, dos 'con,pncidos da
polio, é acharem em Entre-Rios uma immen· utilidade
pl'ojecto, qlle naturalmente
sa massa de traf;:'g'o preparada, ltrrUlnada 1101-0 recommenr~aram. N5.0 é de certo .1 elles
nos trens, sem despeza, absorver tudo o que que me refiro, fallanclo de sollicit<1çõe" impervae a Entre-Rios e de 1à vem.
tÍl1Pntas.
Já se disse até que os wngons da centrDI
E' tambem o que digo do nobre '1'e1ator da
não precisam de:lcarregal', que chegamlo a commi.sf;;1o; adqn;riu cOl1vicçilo de que este
Entre-Rios serão entre,mes à locomotiva Don- projec~;ç. é salvadol'. e então teme qüc nos escker, que simplesmente os reboc<1rá para. a cape o Sr. Doncker; por isso começ,\ a proPrainha.
CUTQ,r em que a Camara lbí mesquinha, para
Alli os mesmos wagons da central receberão, emendar a mi10 e ser generoso.
SENADO
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Já por isso o nobre senador augmel,tou o
prazo. fazendo-o começar da inauguração e
não da data do contracto.
O segundo favor accrescido e o mon'polio.
Nesta parte a Camara tinha indeferido ore·
querimento do Sr. Donéker.
A cessão dos 30 nI o da renda, redigida em
termos que excluíam o trafego da capital para
Entre Rios, ainda com a emenda que removeu
esta duvida, exclue o trafego de Petropolis,
que no project.o da Camara estava comprehendido. E' um terceiro favor da com missão
e sujeito a augmentar-se por meio de abusos
facílimos.
Basta cobrar das expedições da capital
para Entre Rios e vice· versa metade do frete
no ponto de partida, metade em Petropolis,
para ficar a contribuição desfalcada.
Quarto favor accrescido: a Camara concedeu isenção dos dIreitos de consumo, isenção
que a commissão o anno passado glosou; hoje
a mesma commissão não só lhe dá essa isenção de direito!! de eonsumo, mas, diz o parecer. todos os favores que se tenhamconcediclo
a outras companhias. Nunca vi concessão
redigida com esta generalidade, e ahi vae contido o privilegie de zona.
Entretanto,como está projectada esta linba,
não pOde ter tal privilegio. De um lado encontra a Estrada de Ferl'O do Norte e do
Grão Pará,e do outro lado a Estrada de Ferro
de Melhoramentos do Brazil' ora, aqui, ora
3olli, vae atacar cOilstalltemente as zonas dessas duas estra.das. Onde se vae a,char espaço
para nova zona ~ (lIa wn apal'te.)
Não fa1l2mos em compra de estradas de
ferro" .. Eu poder"ia referir ao Senado a historía edíficante de ~tlgumas dessas compras,
que pr"~ü~iralll a rllina da Companhia Geral;
mas sahll'la do assumpto em discuss~o. Continuemos a lista dE!s favores que o parecer
accrescenta aos da Camara.
Sempre se dis~e que a linha, sendo mais
curta 50 kilometros, póde cobrar tariía
menor.
Todo mundo sab;:, qUEl a tarifa se calcula
proporcionalmente á distancia: é aUegaçi10 de
um do~ pareceres que rect,llllmenda a conces·
são. O projecto da Camara não impõe baixa
de tarif<ts, nem a veda, deix,j! os br!1.,:o~ livres
do governo; mas " parec~r (L) S"liJ.Jo rlique durante 40 annos a empreza cohrará a
mesma tarifa, que hoje se paga, pela Barra
d~ Pírahy, isto é, a tarifa calculada para 198
lulometros, quando diz o peticionario que a
sua linha terá 148 kílollletros, isto ti, o Sr.
Doncker quer cobrar o serviço de 50 kiloz
metr os que não existem, e a commissão o autoriSêllo ~~;l~, t~ f' }1:-1 ~~l ~OCtlC~O n~BL,1c q:le
fa.lou, com muito senso, o me!. ;:;on~, rraneo,
o Sr. AmRrico Lúb .'; mas insisto agora., porque
aos argumentos mais importantes ninguem

responde: giram em roda do chavão- ao estrarl.a serve mal, é preciso auxilial·a-e os
meios propostos são cousas minima.b de que e
pretor não cur~.
Eis ahi a lista dos favores que a commissão accrescenta ao projecto da l:amara:
10,
o prazo do uso-fructoi
2° concede o monopolio.
3°, habilita a desfalcar os 30 % , a pretexto
do Tl'afE'go de Petropolis;
4°, concede, além da isenção de direitos,
tudo a que a outras companhias haja sido
concedido;
5", autol'isa a cobrança ele tarifa correspondente a 50 kilometros imaginarios, e veda por
40 annos qualquer abaixamento das taxas.
Qual a explicação ele tanta generosidad@ ~
Só vejo uma: o nobre relator, convencido das
utilidades do projecto, temeu que só com as
concessões da camara, o Dr. Doncker nos escapasse e quiz segural"o.
Tratarei ainda da segunda via da central,
que, conforme nos diz o governo, pstá resolvida,parte em con.trucção, parte e,n estudo.
Pretende o nobre senador que tal construcção
não deve tentar-se, porque é desenvolver a
gestão do Estado, o funccionalísmo, etc. Si é
po;;;sivel abolir a
do Estado, a isso não
me opponho; mas si essa abolição não se póde
realisar ... "
O SR. JOAQUIM MURTINHO-De uma vez.
O SR. CHRISTIA1'l0 OTl'ONI ... e nosso dever
utilisar a estrada, augmentar-Ihe o valor.
Não abolir (e uma vez, diz o nobre senador,
mas só assim será possivel: a aboliçã.o por
partes, que quer o Sr. Doncker, importa
depr'ecíar para c01'J'lprm' ba1·ato.

A via, que está projectada, tem uns 15
kilometl'os dífficeis e tudo mais é assentado
no mesmo leito, apenas alargado, e portanto
póde talvez custar 4, 6, duvido que

8. 000: OOOoi!,OOO.

Nã.o será melhor gastar esta somma, relativamente moderada, para augmentar o Vil,·
101' e as rendas da Estrada Central, do que
entregar a parte mais rendosa a Doucker,
sap,rificftndo desde já. a renda, ]JOrque,em que
pese ao nobre ~enador, C'stá. mai~ que provado que os 30 "I. Sft0 uma burla, uma falla ('ia ?
O bonrado senador por Sergipe,reconhecendo
que o valor e a renda da Estrada de Ferro
Central ficariam grandemente diminuidas
pelo projecto, accrescenta que, embora diminuisse o valor, embora perdesse o Estado, lucraria a industria particular, a agricultura.
o co:nmarcio, emfhn o palz ; mas que lucro
traz o projecto Doncker ~
E' a tarifa de 198 kilometros paga por 148,
immovel, durante 40 annos, isto é, pregando-
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nos o calote de cobrar por 40 annos o frete I mas a responsabilídade moral tambem é d s
de 50 kilometros imaginarios.
ministros, que não são méros instrumentos
E foi esta a unica apologia do projecto,pelo cegos, são homens intelligentes que o chefe
Sr. ElyseuMartins.
chama para auxiliaI-o na administração. O
O SR. CHRISTIANO OTTONI - Censurou-se a Sr. Or, Paula Souza tambem está obrigado a
intervenção neste debate da redacção do aconselhar, em vista da,s informações que deu,
Jornal elo Co,nmel'cio, que se oppõe á con- o SI'. Presidente da Republica a não sancção
cessão. Oella ta,mbem se occupa a Gazeta de deste projecto, caso lhe seja apresentado.
Não pareça ao Senado que invoco a não
Noticias: n,:l.s, como tomou a defesa do prosancção,
para continuar a discutir a materia,
jecto, ninguem a criticou.
Não j caso seja .negada ,'), sancção, assumo o
Assim se comprehende a missão do jorna- compromisso
de não dizer mais um,J, palavra
lismo!
A meu ver, Jornal e Ga.;;etct estavam noseu sobre o assumpto; assistirei ao debate - cadireito, ou antes cumpriram o seu dever: não beça baixa, olhos fitos nos bicos dos meus sacomprehenclo jornalistas que se desinteressam patos, profundamente silencioso!
Na posição em que porventura então me
por questões da natureza desta e não teem
acharei, talvez me atreva a repetir as palaopinião.
O Jornal do CommeJ'clo nesta questão, como vras de um brazileiro illustre,com o qual nio
me posso comparar sem a resalva : Si Ucet
na questão Melville Hora e em outras, tem exemplis
in parti0 (J'randibus uti.
prestado reaes serviços: nunca essa folha asO velho parlamentar. avô do actual minissumira opposição de verdadeiro jornalista
tro da viação, observando com desgosto a
como actualmente.
Si alguma, cousa, se póde reparar na im- marchá da política, disse : «Si continuamos
prensa da capital, em relação a este debate, é (teste modo. não vejo outro recurso sinão o
que os outros jornaes se calam, é que o Pai;;; do caboclo, que, cançado de remar contra a
e o J01'nal do Bra::;il n,io tenham opinião. São corrente, desanimado, quebra o remo, deitaredigidos por membros do Senado: nesta qua- se no fundo da canôa,e a deixa ir rio abaixo,
lidade estão elles no seu direito, limitando-se até qne a impetuosidade de uma cascata a
avotar; como jornalistas, não desempenham precipite no abysmo ».
Si em minha modesta posição me é licito
a, sua missão, ficando mudos.
fazer meu o pensamento, direi que a contiO SR. JoÃo CORDEIRo-Ignoram a, discussão nuarem as concessões de estradas de ferro,
que tem havido.
no teor das que se teem feito até aqui,aperO SR. CURlSTIANO OTTONI - Tambem foi feiçoadas por este projecto Doncker, si este
censurado o Jornal do Commercio, porque projecto for levado ao g'overno, seja ou não
alludiu á hypothese de não ser sanccionado o sanccionado, a minha fraca intervenção em
projecto Done:ker, no caso de ser approvado assumptos de estradas de ferro estará acabada. (j][uitg, bem.)
pelo Senado.
Ora, creio que o Sr. Presidente ela RepuNinguem mais pedindo a palavra, encerrabIica, á vista das informações que mandou a se a. discussão.
esta casa, cumprirá simplesmente seu dever,
Annunciada a votação e verificando-se não
si negar a sancção.
haver mais na casa numero para deliberar,
Trata-se de melhorar o serviço publico re- procede-se á chamada dos Srs. senadores que
la,tivo á Estrn,da Central. O Se nano pergun- compareceram á sessão (4!) e deixam de retou ao Poder Executivo quaes os meios em- sp::mdel' 08 Srs. Nina Ribeiro, Manoel Barata,
pregados para este fim, poiS que o assumpto Cunh'l Junior. Catunda, José Bernardo, Olipertence pura e claramente ao Poder Execu- veira Galvão, Almeida Barreto. Firmino da
tivo; perguntou si este projecto seria neces- Si! veira, Joaquim Pernambuco, Messias de
sario e u til.
Gusmão, Saldanha Marinho, Parallhos, GeO Poder Executivo respondeu, pela voz de neroso Marques e A. Cavalcante (14).
seus agentes, que as providencias estãe em anO SR. 4' SECRETARIO communica que os Srs.
damento, que este projecto, em vez de ir au- José Bernardo, Almeida Barreto, Messias de
xiliar, viria conti'ariar e estorvar medidas Gusmão e Saldanha Marinho se retiraram por
que são urgentes,'que não podem esperar tres incommodados.
annos, prazo em que dizem que hão de conA discussão fica adiada por falta de guocluir as obras.
Ilada a informação pelo chefe do Poder Ex- n!m.
ecutivo, si o Poder Legislativo lhe l'emetter o
Seguc-se em 2" discussão, a qual encerra-se
que elIe não pediu e até jl,~lóa p~'ejudicial, e sem debate, atliando·se a votação por f,tlta, ele
clare; o seu dí:lver de negar sancção. O minis- numero legal, a proposição da Camara dos
tro nos transmittiu a informação, a re Depmados, n. 45, de 1893, autorisando o gosponsabilidade legal é do chefe da Republica, verno a abrir um credito supplementar de
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dos vencimentos dos n. 36, de 1893, dispondo sobre o modo porque
remadores e
das capitanias dos portos devem ser pagos ele seus vencimentos,. pelos
da Republica, LO corrente exercicio, com o pa- cofi'es da União oS funccionarios aposentados;
Votação em' 2' dita da proposição da
recer das commissões de ma.rinha, e guerra e
Ca.rnara dos Deputados, n. 48, de 1893, autode finanças.
Segue-se em 1a discussão, a qual encerra-se l'Ísando o govcrno a conceder u~n anuo de
sem debate, adí:1ndo-se a Yot~lção por faltt, de licença, com ordenado, ao Dr. Joao EYang e numero legal, o projecto do Senado, 11, 36, de lista de C~,stro Ceraueira, lente d~. Facul1893, dispondo ';obre o motlo por que dcycm dade de Medicim, da i3ahia;
ser pagos de se'lS vencimentos, pelos cofr~s
Votação em 2a dita ela proposição da C<;da União, os funccíonarios aposentados,
mara dos Deputados, n. 33, de 1893, autor1Segue-se em 2' discussão, a
encerra-se slUldo o Poder Executivo a mandar reverter
sem debate, adLwdo-se a
p'.rr falta, de em favor de D. Carolina. Angelica de Andrade
numero legal, a PI'(Jposição
Camara elos Vasconcellos a outra parte do meio soldo da
Deputados, n. 48, de 1893, autorisando () g~l patente do seu finado pai, tenente-coronel
ve1'no a cClncder um anno de licença, com .Joaquim José de Andrade V,~concellos, que
ordenilclo, ao Dl'_ .João Evangelista. de Castro c,ompetia á sua falleClda 111ae, D_ Josepl1l1
Cerque.ira, lente da Faculdilde (le Medicina da.
e Silva ele ADClrade, a contar da data
Bahia, com 0lJureCer dos commissões de tii'edlecimento desta;
nallças e de ins.~l'ucr;ão publica.
Votaçã,o em 2' dita da proposição da mesSegue-se em :?l discussão, a qual encerra-se ,lIa camara, 11.32, de 1893, concedendo a D.
sem clelJate, adicmdo"se ~t vot:,ç:ã:J prll' falta de Henriqueta Carneiro de Mendonça Faure,
numero legal, a
da, Cal~:J(l,!(t ddS viu\'a elo DI'. Antiocbo dos Snntos Faure,
Deputados, n. 33;
autorisandü o Po- lente das escolas Militar e Polyteclmica,.a
Executivo <\,
re\'erter em favor pensão de 200$ l1lensaes, incluindo-se o melO
D. Carolina
de Andrade Vascon- soldo que ora percebe;
celta" a outra
do meio soldo da patente
3' discussão da proposição da mesma c~
de seu finado pai, tenente-coronel Jmquim nmra. n. 35, de 1893, regulando a apuraçao
Jose de Andmcl(~ Vasconcellos, que competia ,la. eleição do Presidente e Vice-Presidente da
á sua fallecida m11i, D.
Cruz e Si! va Republica;
de Andrade, a eOlltar clt,
do fallecimen~o
3' dita do pl'ojecto do Senado, n. 5, de 1893,
desta, com o parecer das commissões de mari- modificando o decreto n_ 848, de II de outunha c guerra e de finanças.
bro de 1890, que rege a ol'ganisação e proSegue-se em ;?" discussão, a qual encerra-se cesso da Justiça. Federal;
sem debate, adi:1ndo-se a VOt11Ção 1xJr falta de
3a dita do projecto do Senado, n. 18, de
numero legal, a proposição da Camara dos 1893, elevl1nrfo á cnJegoria de alfandega a
Deputados, n. 32, de 1893, concedendo a D. }fesQ de Rendas Geraes de CaravellaE, no
Henriqueta Carneiro de Mendonça Faure, estado ela Rthia ;
viu va do Dl'. Alltiocho elos Santos Faure, lente
2" dita da proposiçã.o da Camara dos Depl!das
militar e p:llytechnica, a
tados, n. 31, de 1893, transfermclo para Marla
de
mensa.cs, incluindo-se o meio soldo liuridice de c\.raujo Neves a pensa0 que do
que ora percebe, com o parecer da cOlllmi"são Estado percebia sua fallecida mãi ;
de finanças.
. ;.,a dita do projecto do Senado, n. 32, de
1893 concedendo licença por um anno, com o
([} §ir. PlPet,;.;iirlelllllte diz que estando orde~ado, ao juiz substitutu seccional ele
adialltn,da, a hora e reduzido a mais de um ter- Santa Catl1aril1Q, Augusto Netto de Menço o numero de senadores presentes, vae, na donça;
fôrma do estyío, levantar a sessão e designa
2" dita lio projecto do Senado. n. 17, de
para ordem do dia da sessão $egúillte:
1893, que regula o 3l~ramento perpetuo;
Votação em 3' discussão (~ proposiç'ão da
3" dita da propoSlçao da Camara dog DepnCamara dos DefJutados, n. 101, de 1892, au- tados, n. 41, de 18\-.13, autorisando o. ~oder
torisando o góvel'l1o a contractal' com F. E:xecutivo a mal'dar contar ao capltao de
Doncker a comitrucção de uma estrada de fj;agata Pedro Nolasco Pereira da Cunlm,
ferro da Cl1pital Federal a Entre-Rios;
como ele embal'que, o tempo em que C0111Votação em ~a discussão ela proposição da mandou a galeota Quinze de Novembl'o.
Camara dos Deputados, n. 45, de 1893, auto"
Leyania-se a sessão as 3 'i 1101':1s da
risando o governo a abrir um credito supplementill' de 18: 480$ para augmento dos "l'en- t:u'de.
cimentos dos rE:nádores e patrões das capitanias dos portes da Republica, no corrente
exercício;
Votação em I' dita do projecto do Senado,
18:480$ para
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Ora, V. Ex. sabe que o mil1lsterio publico

f

I federal ni'io t@m sómenie um c2gão; além do
I procurador gecal da, Republica, ha os repre-

sentantes no~ eatados, que ,1ão os procuradores seccionaes.
Portanto, peço a V. Ex. se digne de providenciar para que constem do Diario do Congresso os termos precisos ec-. que ficp,ram
redigidas as conclusões do parecer.
O SR. PRESIDE0!TE
A reclamação será.
attendida.
Não havendo mais reclamações, dã-se por
approvada a acta.
Comparecem Jepois de abert:1 a 3essão cs
Srs. Francisco Machado, Nina Ribeiro, Cl'UZ,
Gôil.spar Drummond, Virgílio Damasio, Manoel
Victorino e Pal'anhos.
Deixam de comparecer com causa participada os Srs. João Pedro, Souza Coelho,
Manoel Barata, Coelho Rodrigues. Elyseu
Martins,. Tlleodoreto Souto, João Barbalho,
E. \Vandenkolk, Silva Canedo, Aquilino do
Amar;:ü, Raulino Horn, Pinheiro Machado e
Julio Feota; e sem causa participada os
os Srs. Am:l.ro Cavalcanti, Campos SaBes, Pinheiro Guedes, Santos Anclr;,de e Ramiro
Barrellos.
O SR.
SECRETARIO
~indo de 1°) dá
conta do seguinte

Ao meio-dia comparecem os Srs. Prudente
de Moraes, Gil Goulart, Antonio Baena, Tl1omaz Cruz, Joaquim Sarmento, Cunha Junior,
Gomensoro, Catundo., João Cordeiro. José Bel"
uardo,Oliveira Galvão, Almeida Barreto, João
Neiva, Firmino da Silveira. Joaquim Penambuco, Messias de Gusmão, Rosa Junior, Coelho e Campos, Ruy Barbosa, Domingos Vicente, Monteiro ~e Barros, Q. Bocayuva,
Laper, Braz Cal'neu'o, ArIstides Lobo, Salda·
nha Marinho, Joaquim Felicio, C. Ottoni, I
c
Americo Lobo, Rodrigues Alves, Joaquim de
EXPErIENTE
Souza, Joaquim Murtinho, li. do Amaral, Generoso Marques, E~teves Junior e Luiz Delfino.
Omeios:
Abre-se a ses~ão.
Do Sr senador Theoüoreto Souto, datado
E' lida e posta em discussão a acta da sessão de 9 do corren te mez, comm un~·~al1do qne por
anterior.
incommodos de sltuue tem deix,~do (1e comparecer ás sesslJes do Senado, o que fará logo
O Sr. Ge1ll8r~~o ~iIar{il'tllet~ -:- Na que se restabeleça-Inteirado.
Mta que vem publ1calta hOJe no D:ano rio
Do Ministerio das Relações Extel'iores, daCon!)res.w ,lIa uma lacuna, que parece de tado de 10 do corrente mez, accusando o recabimento do officio .lo Senado com o qual lha
convemenCla ser supprlda.
Hontem, quando V. Ex. snbmetteu á vota-I foi remettida a mensagem didgida ao Sr.
ção as conclusões do pm'ecer das commissões ,Presidei1te da Repub'íca a rehtlYa á. nomeade constituição e finallças acerca da minha ção do bacharel José Augnsto Ferreira da
indicação, bem como a emenda por mim offe- Costa para, enviado extraorclinario e ministro
recida, teve a cautela de declarar os termos Penipotenciario na Russia-Arclüve-se.
em que ficaria redigida a primeira conclusão
Do governaüor do estado do Piauhy, dado parecer, no C,tSO de ser <1pprovadl\ a emel1- tado ele 10 do mez proximo finllo a~radecendo
da. Esses termos convinha que ficassem con-I a collecção dos .-l1tlwes do Senado e o exemplar
signaelos na acta, attenta a imDortancia do do Manual do senador; e bem assim remetvoto do Senado e a consideração d-e que os pa- tendo dousexemplares da constiiuição e dons
receres desta ordem não são remettidos á com- das leis 01'gr1l1icas daqueU" estulo-Accuse-se
missão de redacção.
o recebimento e agradeça-se_
Nada reclamaria, si tivesse sido publicada
Do governador do estado da Parahyb", dacom exactidão a minha emenda na acta da tado de 24 do mez proxímo fmdo, commusessão em que foi ella apresentada; mas não nicando que naquella data rea~sumiu o cargo
o foi, porquanto, em vez de-orgãos do mi- de presidente datlUelle estado, renunciando
nisterio publico,-foi publicaüo-orgfio do mi- o resto da licença em cujo gOBo ~e achavanistel'io publico.
Inteirado.
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Do governador do estado de Goyaz, datado
de 25 do mez proximo findo, remettendo para,
ser presente ao Senado, cópia da lei n. 28, de
25 de julho de 1893, estabelecendo o processo
sobre vendas de terras devolutas pertencentes áquelle estado, a qual, estando de
accordo com o art. 63 da Constituição Federal,
promulgou e mandou publicar.-Accuse-se o
recebimento e arclüve-se.
O Sr. 3° SECRETARIO (Bel"oindo cle 2°) lê e
vão a imprimir para entrarem na ordem dos
trabalhos os seguintes
PARECERES

N. 176 -

1893

A commissão de finanças, tend.o examinado
a propOSição da Camara dos Deputados que
concede a D. Marianmt Cecilia Meirelles da
FOllli.eca,viuva do marechal Manoel Deodoro da
Fonseca, a pensão annual de 6:000$, desde a
data do falleciment0deste, e considerando que
não soffrem discusslo os serviços presta10s
pelo eminente brasileiro à nação e á Republica
e que esta não póde recusar á sua memoria
semelhante prova de apreço, é de parecer que
a referida proposi'Yão seja acceHa pelo Senado.
Sala das commisões, 27 de julho de 1893.-

N.179-1893
A com missão de justiça e legislação, apreciando as razões do veto á resolução municipal qu autorisa o calçament<'l da parte da rua
de S. Luiz Gonzaga comprehendida entre as
rUM de S. Januario e o largo do Pedregulho;
verificou: l°, que ellas não assentam nos casos previstos no art. 20 da lei de 20 de setembre de 1892,uniccs em que pôda ter lllgar
o veto; 2°, que a re:lolução vetada não se a.cha
em desaccordo com leis e regulamentos federaes e da Municipalidade.
Entende,portanto,que o veto de que se trata
está no caso de ser rejeitado.
Sala das commissões~ 9 de agosto de 1893.
-J. L. Coelho t Campos.-Nina Ribeiro.

N. 180-1893

A commissão de justiça e legislação examinou as razões do veto do prefeito do Distl'ícto
Federal á resolução do Conselho Municipal
que autorisa o dispendio até a quantia de
100:000$ com a limpeza e embellezamento
da praça Quinze de Novel'.:l.bro,e, co1l8iderando
que ellas não assentam nos unicos casos em
},[anoel Viciorino. - Domingos Vicrmte.- que pelo art 20 da lei de l2 de setembro de
João Barballw.- Amaro Cavalcanti.- Sal- 1892, é permittido o veIO, e a mencionada redal1}W 11[arinho.- Q. Bocfl1;yu~'a.-MOllt~iro de solução não está em desacordo com leis, regulamentos federaes e da Municipalidade, é de
Ba?·?·os.
parecer que seja o veto rejeitado.
N. 177 - 1893
Sala das commissões, 7 de agosto de 1893.
-J. L. Coelho e Campos.-Nina Ribeiro.

A com missão de constituição, poderes e diplomacia, attendendo ás justas razões allega.·
das pelo Sr. selll:Lelor Joaquim Leovegildo de
Souza Coelho para retirar-se por alguns dias
desta capital para tratar de sua saude, é de
parecer que seja concedida a solicitada licença.
Sala das commissões, 10 de agosto de 1893.
-

Q. Bocayuva.- Aristides Lobo.- F.11!a-

cilada.

N. 178 -1893
A' commissão de justiça eligislação, conhe·
cendo do veto do pTefeito do Districto Fed 'ral
á resolução do Conselho Municipal que autorisa o calt;amento das ruas do Jardim Botanico e Humaytá, e considerando que elle não
se acha nos termos do art. 20 da lei de 20 de
setembro de 1892. considerando que a resolu"
ção vetada não infl>inge lei,.. regulamentos
fedel'&,es e da Municipalidade; é de parecer
que seja o veto rejeitadO.
Sala das commissões, 9 de agosto de 1893.
-J. L, Coelho e Campos ......Nina Ribeil'o.

o !§r. Presidente - Nomeio para
substituir o Sr. Gomensoro, na commissão de
justiça e legislação, o Sr. Felicio dos Santos, e
para substituir o Sr. Souza Coelho, na commissão de obras publicas, o Sr. Joaquim Pernambuco.

o §r. Gil Goulart, diz que, tendo-se
ausentado de~ta corporação" dur~nte alguns
dias, por motIVO de força maIOr, Julga conveniente declarar, para que conste da acta e dos
Annaes, que, si estivesse presente quando se
descutiu e votou a lei relativa á eleição presidencial, teria,na votação que se deu, acompanhado os que approvaram oart. 5", tant(j)
na primeira como na segunda lJarte.
Julga que estcl declaração tem algum alcance e por esse motivo deve fazel-a.
o §l~. U. do Amaral-Sr. presidente, queria mandar uma declaração de
vota á mesa sem fundamental-a, quando verifiquei pelo regimento que tinha perdido a.
opportunidade de o fazer, visto que diz o
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art. 58 ser permi ttido fazer inserir na acb
declaração escripta de voto uma vez que seja
concisa, em termos convenientes e si a mctude
á mesa na mesma ou na seguinte sessão,
antes da approvação da acta.
Já estando approvada a acta, e tratando-se
de um facto da sessão anterior, a qus não
assisti, tinha perdido a opportunidade !le
fazer a declaração ; e por isso peço ao Sr.
presidente que me releve no expediente de
que me vou servir para chegar ao meu 11m :
é um pedido de informação sobre o akance
de urna votação da sessão passada.
Li no Diaí"io do Conql'esso que foram approvadas hontem aS conclusões do parecer da
commissão sobre a indicação elo honrado senador pelo Paranà e igualmente approvada
uma emenda apresentada pelo mesmo repre~ente do meu estado.
Confesso que não sei bem o alcance dessas
votações do Senado.
Pôde parecer á primeira vista que se trata
de uma ,nterpretação ela Constituição, visto
que a materia é relativa á competenci" de
diversos poderes <3obre :>, Lkcretaçã.o de impostos ..E' uma intelligencia, pp.rece, que se
pretende firmar sobze artigos da Constituição;
e, :si assim é, a fôrma é mani(estamente incorrecta .••
O SR. SARMENTo-E' inefficaz.
O SR. U. DO AMARAL- ... inefllcaz. O Senado não podia, por uma votação unÍca sobre
um parecer de commissão, interpretar a ConIItituição. Talvez não seja este o pensamento
do Senado, uma vez que em um dos artigos se
in~eriu 11 attribuição dada., pelo que foi publIcado, de um modo basw.ntevago, ao ministerio publico e por uma rectificação que
acabei de ouvir, á Procuratoriada Republica,
sobre acções a intentar contra leis lnconstitucionaes dos estados, decretando cobrança
do impostos.
Neste caso, seria uma lei ordínaria, conferindo attribuições a funccionarios publieos
Mas uma lei ordinaria tambem não se faz por
este processo.
Resta uma terceira hypotllese: o Senado
votou como poderiam opinar qnaesquer jrisoonsultos sobre ulUa these (1.e direito. Procedeu como. o Instituto dos Auvogadús, por
exemplo; consultado sobre uma these, respondeu aos q1lesitos propostos.
Não me parece funcção propria do Poder
Legislativo, nem de efllcacia alguma
Em torlo o caso, a votação do Senado, ou é
uma interpretação da Constituição, ou é uma
lei ordinaria, ou mil jJ:~.I'C;:C01'.
Nos dous primeiros casos, não posso deixar
de estar em desaccordo com a votação e por
motivo que não é necessario exp@nder; não
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se int.wpreta a Constituição por esta fôrma,
não s(: legisla deste modo.
Si é uma interpretaç1Lo doutrinaI. penso
que ella não tem valor algum legal, e ainda
estou em desaccordo; acredito que o Senado
não pôde por si sô resolver questões desta
impor<:ancia.
PeftSO tamuem que, creando unia acção especial, dando attribuição ao procurador da.
Republíca para representar a União, pedindo
a annallação, que outra causa não é sinão a
revogação de leis tios estados. _.
O SR. GENEROSO MARQUES - Não apoiado;
não é disso q ua se trata.
O SR. U. DO AMARAL- ••. o Senado exorbita, e fiquei até um pouco admirado de que
não houvesse muitos protestos em nome da
autonomia dos estados
Não sendo omra a minha intenção, como
o Sr. presidente vê,sinão fazer constar o meu
modo cle ver nesta q uest50. resol vo-rne a perguntar qual é o alcance da deliberação de
hontem; si constitue uma lei. si é uma reforma da ConstitUição ou si simples parecer
de jurÍcconsultos.
Nas duas primeiras h'ypotheses, requerida
que se seguissem os tramites orclinarios para
formar-se uma lei.
Na ultima, limito-me a dizer que não estou de accordo, e não m" parece que o Sena.do
tenhi1 feito obra algum~. com a deliberação
tomarla.

o Sr. Pre~ident.e - Sati~faço <lO
honrado senador pelo Paraná, dizendo o moelo
por que comprehendo a deliberação do Senado
tomada na sessão de hon~em, approvando as
COI1ClndÕeil do parecer da;; com missões reuniJ1.nidlts de constituição e poderes e de finanças.
O Sr. senador Generoso Marques apresentou uma indicação par:1 ~l0.e estas com missões
emit~i,;se'll ]Jd,recer sobre o modo de cohibir o
abuso praticado por alguns estados, lançando
impostos comiclerados inconstitucionaes.
Estudanelo o assumpt'" as commi"sões reunidas emittiram o parecer, que concluia com
these;; clubitativas.
Vei'ificaclo o inconveniente da fôrma revestida pelas cocl U;lões do pOi'ecor, as commissões
offerc.ceram conclusões affirmativas para substihürem as primitivas.
Estas conclusões. oíIececidas no correr do
deha·;e, furam adóptadas com uma emenda
apre.:entada pelo Sr. Generoso Mal'ques.
As deliberações do Senado, approvando as
conclps5€~ do parecer, foram as seguintes Ilfi\:
«1", eompete ao Podei' .Judicial'io julgar da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade
do imposto decretado, sendo provocada a. sua
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decisão pela parte interessada ou
orgãos
{} §:r. §aldanJ,lta ltli'arit:nho (pela
do ministerio publico federal;
onle;;I)-Sr. presidente, ligo tal impol'tancia li.
2", não podem o Congresso Naciol1li.1 e os materia em questão que estou certo que neseus funccionarios do Executivo Federal em- nhum de nós se recusa á responsabilidade de
baraçar a execução de qllalqner lei estadoal, seu voto e por isto requeiro votação nominal.
creando impostos, sel11 que a
d,1 sua
Consultado, o Senado consente na votação
illconstitucÍOllalida,de ha;Ía sOlltençfl, proferida nominal.
pelo Supremo Tribunal Federa,!,»
'Foram esta-s as conclusões approvaclas, si
(} §t~. Pr:"elSndeu'te _ O que se vae
bem me recordo, por unanimidade ou quasi votar não é mais a pl'Oposição da Camara,
unanimidade dos membros presentes á sessão que foi rejeitada em 2" discussão.
do Senado. (A'lJoiaclos.)
Tendo o Senado approvado nesta discussão
honl'ado senadol' pelo Parana deseja o substitutivo ofl'erecído pela com missão de
qual o valor de~ta deliberação,
obras publicas, a este substitutivo foi appro
Não tem com efl'eí to o valor de um nrecei to Vi'"[la em 2' discussão uma emenda ao al't. lo
lega,!, e, portanto, ni10
ter a pl;etellção e no correr da discussão fOl'am ofl'erecidas
de constituir uma interpl'etação autllentica e dlU18 emendas pelo SI'. Braz Carneiro.
obrigatoria dos textos da COilstituição,
O substitutivo que se vae votar é o sa.
Como é evidente, a deliberação do Senado gllinte ( lê):
tem a mesma força moral e jurídica que
«O Congresso Nacional resolve:
teem as deliberaç:,ões tomadas sobre a votação
de pareceres.
Art, 1.. Fica o governo autorisado a contra·
Mas embora, como deliberação com força ctarcom F. de DOllcker, ou com a companhia
igual a de um instituto ele advogado, como por elle organisada, a concessão, sem garandisse o honrado senador, em todo o caso, o tia dA juros, de uma linha ferrea de bitola de
Senado entendeu que devia manifestar seu I m,60 que, partindo da Capital Federal, vá
pensamento a respeito, porque sua opinião entroncal'-se em Entr~ RlOS com a Estrada de
deverá influir no modo de encamillh~r a so- Ferro Central do Brazil, passando por Peluç'ão da questão que se levanta em alguns tl'opolis.
estados da Republíca.
Art. 2,0 No contracto para esse fim lavraPela discussão havida, ficou isto bem claro: do pelo Poder Executivo ficarão expressas al3
a simples opinião manifestada pelo Senado seguintes condições:
sem outro alcance, sinão o de ficar conhecida
a) concorrer a companhia com 30 °(0 da
a opinião dest:J, c01'Jloração legblativa, em re- renda bruta" para os cofces da, União, provelaç;1o ao moelo ele solver e~ta questão.
niellt~s do trafe%o de passfl,gmr03 e mercadoNo COi"rer elo debate,ontre os senadOl'es que rias que transitarem por Entre Rios, estação
nelle intervieram, ficou accordado isto e reco- da Centt'al, e que o governo se obriga, a cenheeida a necessidade de transportar para a der á comp,1ll1lia, a qnal cobrará os fretes
legislação as attribuições a que se 1'2ferem pelas actuaes tarif&s da. Central applicadas na
as conclusões proferidas aos ol'gãos do minis- extensão via Barra do Plrahy;
terio pubHco publico federal ]lltra iniciar a
b) reversão gratuita, sem direito a indemacção a Que se referem conclusões appro- ni"a,:&.o ou compensação de especie alguma,
Y8cdas.
de tecla a estrada de ferro, estações, depenO Senado lllesmo tem actualmante na ordem dencias, mil tel'ial fixo e rodante e de tracção,
do dia um projecto qu poderá ser aprovei- em ued'eito estado ele conservação, no fim do
tado para inicia"' fi, medida no sentido Je tOi'- pl'a~o da concessão, que será de 40 annos,
na,!' legal pela voucção do Congresso r" delibe- , contados da. data da inauguração da linba;
l'ação que tOllloU hontem, que apem"s tem, : c) direito de dcsa,propríaçilo .do Estado" 111e- ,
como disse o hOlll'ado sel1a~ol'; a fOl'ça de diante o pagamento em apolwes da dIVIda
opinião C1U~ teria a dicisão tlt um instituto de 'mbl Ca nacional, calculado O preço do resgate
advogados.
pelo rendimento liquido médIO al1l1ual do ul,
E' tudo quanto posso informal' ao l1omaclo tilllO qwnquenllie ; ,
senador.
d) obrigação ele apresentar os estudos deftnüivos de toda a linha em 10 mezes, contaORDEM DO DIA
dos da data do contracto, e de concluil·a
dentl'o do prazo de dous annos, contados do
Am.luncif1,-se i1
~1a em 3" discussão dia em que fOl'em approvaclos os. estudos pelo
da proposiç1ão da Camara elos Depmados, governo, sujeitando·se o conce~slOnarlO ou a
11. ] 01, de 189~, au torisando
governo a companhia á, multa de 5:000$ mensaes por
contraclar com F, Doncker l1 construcç,ão de mez de excesso dos prazos acima citados;
o) ~erão conced.idos favores iguaes aos. que
uma est::,ada ele ferro (la C8,pital Fedeml a
teem sido concedIdos a outras companhIas de
Eu tre·Rios.

°
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estradas de ferro, menos a g-arantia de juros
ou outro qualquer auxilio pecuniario, que
não poderão ser solicitados.»
Vae·se proceder á chamada, devendo re·
sponder -sim- os senhores que approvarem
o substitutivo, e - não - os que votarem em
sentido contrario.
Procede· se á chamada e respondem-naoos Srs.: Francisco Machado, Joaquim Saro
mento, Nina Ribeiro, Antonio Baena, Cruz,
Catuuda, João Cordeiro, Oliveira Galvão,
Joaquim Pernambuco, :\IIessias de Gusmão,
Rosa Junior, Coelho e Campos, Thomaz Cruz,
Ruy Barbosa, Domingos Vicente, Gil Goulart,
Monteiro de Barros, Aristides Lobo, Saldanha Marinho, Joaqnim Felido, C. Ottoni,
Americo Lobo, Rodrigues Alves, Joaquim de
Souza, U. do Amaral, Esteves Junior e Luiz
Delftno. P7) e - sim - os Srs.: Cunha Junior, Gomensoro, José Bernardo, Almeida
Barreto, João Neiva, Gaspar Drummond, Q.
Bocayuva, Laper, Braz Carneiro, Joaquim
Murtinho e Generoso Mal'ques ( 11 ).
E'o substitutivo rejeitado por 27«votos contra lI, ficando portanto prejudica,das as
emendas que lhe foram oíferecidas.
A proposição vae ser devolvida. á Camara
dos Deputados com a communicação de que
o Senado não pôde dar-lhe o seu assentimento.
.
Vem á mesa e é lida a ;;eguinte
Declaração

Declaro que votei contm o substitutivo do
Senado porque, ao contrario da proposição
da Camara, tolhe á. Central a livre explomção do trafego.
Sala das sessões, li de agosto de 1893.Joaquim Penwmbuco.
Vota-se em 2' discussão e é approvadl1, e
sendo adaptada passa para 3',a proposição da
Camara dos Deputados, n. 45 de 1893, antorisando o governo a abrir um credito supplemental' de 18:480$, para augmento dos
vencimentos dos remadores e patrões das capitanias dos portos da Republica no corrente
exercício.
Vota-se em l' discussão, e passa para 2",
indo previamente ás commissões reunidas de
justiça e legislação e de finanças,o projecto do
Senado n. 36 de 1893, dispondo sobre o modo
por que devem ser pagos de seus vencimentos, pelos cofres da União, os funccionarios
aposentados.
Votam-se em 2" discussão e são successivamente approvadas em escrutmio secreto, e
sendo adoptadas passam para 3', as proposições:
N. 48 de 1893, autorisando o ioverno a
conceder um anno de licença, com orclenade,
$El'IADO
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ao Dl'. João Evangelísü, de Castro Cerqueira,
lente da. Faculdade de :.Yledicina da Bahia, por
28 votos contra 7 ;
N. 33, de 1893, autorísallClo o Pod'Jr Executivo a mandar reverter em favor de D.Carolina Angelica ele Andrade Vasconcellos a
outra parte do meie soldo da patente de seu
finado pae, tenente-coronel Joaquim José de
Andrade V"sconcellos, que competia á sua
fellecida mãe, D. Josepha Cruz e Silva de Andrade, a contar C1<1 data elo fallecimento desta,
por 22 votos contra 15 ;
N. 32, de 1893, concedendoaD. Henriqueta
Carneiro de Mendonça Faure, viuva do Dl'.
Antiocbo cIos Santos Faure, lente das escolas
Milltar e Polytechnica, a pensão de 200$ men·
saes, incluindo-se o meio soldo que ora per·
cebe, por 21 votos contra 15.
Segue-se em 3' discussão, com a, emenda
approv<1cla em 2", a proposição da Camara dos
Deputados, n. 35, de 1893, regulando a apuração ela .eleição do Presidente e Vice-Presidente da Republica.
(} !§1I~. CÜl<el!.lho e CaJ!ll;p,08-Sr. presidente, releve-me o Senado si, abusando de
sua benevolencia, venho ainda fazer appello
ao respeito que eleve merecer· nos a nossa lei
funclamental, a Constituição da Republica,
seriamente ameaçada de flagrante violação.
Senhores, por 20 votos contra 16 passou em
2' discussão a interpretação que se pretende
dar ao art. 43, § lo da Constituição, pelo
art. 5", 2' parte da proposição, que se ,!iscnte.
Em que pese a honrada maioria, que a,s8im
votou, sa.l vo o respeito que 111e devo, fui vencido, mas não convencido: a interpretação
está errar}a; elia derroga, reforma a Constituição sem o processo peculiar, sem razão ele
ser, por um fJ,lso supposto que a Constituição
repeIle por sua lettra e seu espirito.
Custa a crer que, espíritos tão esclarecidos,
por imaginaria incongruencia da disposição
constitucional, perfeitamente explicavel, sem
buscar a razão peculiar especifica do artigo
em questão, por um processo que nada legitima, éteclarem a lei de moelo que o ultimo
anno de um periodo de quatro "nnos, qual o
período presidencial, de que elIa fana, seja o
3° e não o 4° anno !
Pasmo de ver como, ele confissão geral. o
legislador constituinte e o legislador ordinario, empregando sempre a phrase-ultimo
anno do perísdo presidencial-no sentido do
4° <tono, pretendam os illustres preopinantes
dar-lhe significação diversa no art. 413 § lo,
pretextando-se que o legislador quiz referÍl'-se
ao 3° e não ao 4° anno.
Minha sorpresa sóbe ele ponto, toca a seu
auge a minha decepção, quando observo que
para chegarem a esta. consequencia empres-
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tam ao legislador um pensamento que elle questão, porque ou resulte ella da natureza
não teve, q ua1 o de su ppor que só o exercicio das funcções ou da maior ou menor Cil'cumante, ior e não simplesmente o cargo e seu ~cripção de sua .il~rísdicção funccíollal, <:lUa
exerci cio posterior pó de influir na eleição e só póde cessar si cessa, a fUllCção qlle a
determina a incompatibilidade.
determina.
Assim teem estatuído as
E neste cochilo 11ol11erico 05 illustres antacons1111inu tempo
attribuem ao legislador o erro gros- les ele ontros povos e as nos,:as
seiro de confundir o período presidencial e o do Impcl'io e da Republica f.h estão e podem
período eleitoral para sobre essa base falsa ser consultacla~ as 110S,lt8 1"18 eleitoraes
assentarem o falso pensamento que lhe attri- das, e como eBas lt de 26 de janeiro l e
buem.
O art. 30 desta, leI, incompatibilisando cerE' singularmente curioso dizer-se que pelo tos fUl1ccionarios, dispõe que cessa a interdicart. 43 § 10 ceSSêl,m as incompatibilidades, si ção si elles se de;:tituem seL, ll18ZeS ltntas do
o vice-presidente não exerce a pl'e,Jidencia pleito eleitoral. Porque a destituição e não
um anno antes da eleição, não obstante con- simplesmente a interrupçhto ou suspellsãCl elo
servar o cargo e exerce l-o depois! E m:1is exerciclo antes ele eleição para reasSUll1il-o
curioso ainda que, sendo vedado pelo mesmo
1
artigo esse exercicio no ultimo anno do
q úe, como (lisse, a incomp:1tibilic1aéte üo
periodo presidencial, que é o 4° e ultimo f UllCC iorrario provem elo cargo, e a suspensão
anno, e, portanto, de novembro a novembro, do exercicio não o priva eleUe. e antes lhe o
pretendam os intemeratos censores que falo mantem com o mesmo prestigio,a mesma autou a lingua ao legislador, que elle exprimiu- toric1a,cle, ele que resuita essa illtluellc~a sobre
incolllse mal. quiz diverso do que disse-o periodo o pleito, que se procurou evitar
eleitoral e não o presidencial, o 3' e não o patibilidade.
4" anno!
A Constituição prescl'eve a inelegibiliclacle
Uma ilüerpretação que se legitima por (lo presidente da Republica para o perior:o
taes fundamentos está por si mesma conde- il1lll1ediato. Esta severidade não teria justificação si fosse certo, como se pretende. que
mnada. (Apoiados.)
Não eu, Sr. presidente, que não tenho somente pelo exercicio anterior se influe na
autoridade para tanto; mas o legislador C('H1· eleição e não pela posse do cál'go, embora
stituinte brazileiro, columniaclo em sua suspenso o exercicio.
Si assim fora, ficariam accantelad,1s toétas as
intenção e injustiçado em sua, sabedoria,
podería retorquir aquelles que assim o acoi- conveniencias, si fosse elegível o pl'esic1ente
mam, dizendo: «Não é com certeza a Consti- que não exerce3se a presiüenc\a por algum
tuição da Republica obra de perfeição divina, ou por toc1.o o tempo antes dC1 ele;ção.
MélS não, o legislador, afastando-se da coné, porém, a justa manifestação da soberania
naciona.l por seus orgãos competentes; e, stituição norte-americana e adoptando nesta
como tal, o art. 43 § 10, bem entendido, tre.d uz parte a constituição arg'entil1a, viu claro que
a suspensão do exercício antes ;;la. eleição 111"(0
bem a sua intenção; si erro ha, é vosso .•.
O SR. CHRISTIANO OTTONI - A Constituição tirava o cargo e a autoridade delle,e.portanto,
pel'mlwecia a razão fundamental da illelegifaz honra aos constituintes.
biLdade.
O SR. COELHO E CAMPOS. .. e na boa fé com
Ora, como o impedimento do exercicio por
que procedeis. vós, eSl)iritos esclarecidm, certo tempo antes da eleição deixaria ao viceignoraes,porventura, o vosso proprio erro.!» presidente a posse do cargo e o exercício
Sim, de que facto, de que principio, de que depois elo pleito eleitoral, e, portanto, o prelei deprehendeís
basta a interrupção ou tigido e influencia de que deriva 2, sua incomsuspensão do
deJUIl'cargo antes da patibilidade, o legislador, muito cahmiadaeleição para
o funcc~nario incompatível mente, de accorclo com os principios jurídicos
e tl'atUção do nosso direito, declarou impedeixe de
Si a incompatibilidade é ueterminacla pela dido elo exercício da presiclencia no ultimo
influencia do cargo, cessa a influencia pela anno 0.0 período, e, por'k1,nto, virtualmente
interrupção do exercício, si elle conserva o desUuido o vice-presidente que concorl'er e for
votado para presidente do período seguinte.
cargo e pode depois exercel-o?
E' por effelto desta
que o viceE' o "ponto a resolver. Vêde a theo1'ía do
Direito Publico, em materia de incompatibili- presidente não póde exerc~r a presidencia
dade: sempre que d,) seu ca.rgo pode o func- depois da eleiçãl); como nao ])ócle tel' o excionario tirar partido para sna eleição, ou el'eicio do C3.l'go depois da eleição o fUl1ccioelle não deve concorrer á eleição por incom- nario que antes deLla se destituiu para evitar
a incompatibilidade,
pativel, ou se destitue e deixa o cargo.
Em ambos estes casos a situação e a mesma
Isto quer a incompatibilidade seja abolata ou relativa, o que não altera os termos da e portanto a mesma a razão que a determina.
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Si foi tal, como me persuado, o pensamento que dictou o art. 43 § l°, resta averiguar si a lettra do artigo o tra,duz, e si
razão 11a para a insinuação de erro que transpira da duvidel, oue se levanta. sobre a
redacção do mesmo ·artigo.
Já tive occasiô:o de ponderar ao Senado
q Ile o ultimo anno do periodo presidencial
foi $empre ente!1llido como o 4" anno r.o perío(1.o, de novembro a nowmbro.
!,-~sim se entené'.en 110 prQjedo dD, ConstitUlçao, quanfto applicada a mesma phmse
não ;;ó parrt determil·al' o prazo da incompatibilillac1e c.o vice-preút'ente, que exercesse a
presidencia pelos tres ultimos anl10S do perio(\,o presidencial, como para a designação
(l.a eleiç[io primal'ia em 1 de mal'Çü rl,o ultimo
anno (10 perio(l.o presidencial e da eleição
secunllaria em I (te maio dos ultimo anno
do mesmo período.
Ja not('i que por emenclas a estas disposições do projecto da Constituição reduzindo o
prazo da incompatibilidade de tres a um anno,
e fazendo a eleição directa em vez r.e dous
grilos, não alterando de qualquer modo a
signifição da pl1rase em questão, resultou o
disposto nos arts. 43, § l° e 47, § I da Constitui<:ão.
Consequentemente, l1f'stes artigos 3, Constítuição mantém a significação que o projecto da ConstituÍ<,'ão deu á dita pllrase,
Vein depois a lei eleitoral, e nO,3 arts, 33
e 37 accentuou a mesma significação. No
art. :37, repetindo o art. 47 § 1" da Cün,;tituição, isto é, que a eleição presidencial teria
Jogar em I de março do ultimo aimo do
periodo presidenciaL
No art. 33, paragl'apho 1.1nioo, definindo o
que seja o ultimo an110 do período nre"idendaI, sómente no caso de vagi1 accidental da,
presidencia, nada adiant.ando quanto á epoca
lla,
ordinaria.Definiu no caso de vaga,
porque a Constituição era omis8a. Não defini u
pari. a eleição normal ordinaria, porque a
COll.'Üituição era clara.
Logo, tenho razão quandJ digo que, pelo
n08":0 direito, o ultimo anno do perioclo pre:;;idencial tem sido entendido o quarto a.nno
do periodo.
Temo,;, portanto: 10, qlle o pensamento do
art. 43, § 1" foi C01l1 o impedimento elo exercicio da presidencia no ultimo anno do periodo presidencia.l, a destituição virtual do
cargo, e, conseguintementa, o não exercicio
antes e depois da eleição; 2°. que a pl1raseulti:no anno do periodo presidencial-tem,
pelo n03,30 direito, a sua Significação natlmll:
é o 4" anl10 elo dito perbdo.
Assim inquiridos e entendidos o espirito e
a lettra do artigo, o pensamento e a fórma í:ie
casam perfeitamente: o espírito se encarna
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na lettra; a lettra traduz o pensamento legislativo.
,Logo, niio ~ exacto dizar-se que o legiSlador
80 teve em YL3ta para a incompatibilidade do
vic~-presidente o exercicio ,l,nterior á eleí'jão;
e l11i1is inexacto ainda que ello confund ísse o
período eleitoral e o período presidencial,
para considerar ultimo anno o 3", e não o
4" anno.
E tal conftls[o não houve, SI'. presidente,
si ~e attenc1e que foi intenç5..o do legislador
afastar de todo ponto a influencia tio cargo
no pleito eleitoral; e é fÓl'a de dnvida que
este resultado ~e consegue m,üs efficazmente
impedindo o exercicio d[\, pl'esidencía a.ntes e
depois da eleição, por todo o resto do período,
do que interrompendo·o, suspendendo-o dul'ante a eleição, conservando, entretanto, o
cargo e podendo exerceI-o depois.
E' claro que si a incompatibilidade resulta
do cargo,emquanto elle é conservado,suspenso
embora o.exel'cicio até a eleição, pormanece
ainda a incompatibilidade, porquepermanec0
a razão della. (Apoiados.)
Ahi a razão elo impedimento do exercicio
por todo o resto do período, para que o vicepresie.en te s('j[\, elegi veL
Não desconheço certa ambiQ'uiclade nestas
pal:1vras do al't. 43 § l° «o vice-presidente
que exercer a presi11encía no ultimo anno do
periocb presidencial não poderá ser eleito»
objecta-se que e:ltas p,üavras fazem suppor
o exerclcio anter'ior porque si ao tempo da
eleicão é que se pode saber si o vice-presidente exerceu a presidencia.
Já notei, quando outra vez tratei do
;;J,ssumpto, que a ambíguidade é apparente e
satisfactoriamente ex:plie~wel.
Attenda o Senado. Si pelo art. 43 não poclerá ser eleito o vice-presidente que exercer
a presidencia no ultimo anno elo perioc',o presi(',enciul,a con~equencia. rigorosamente logica é
que elle pOI.1.e1'<1 ser eleito si não exercer a
presídencta ne;:;te prazo. Portanto, é condicção
legaI di') sua candidootura ou eleíção esse não
ex('rcicio. E como esse nilo exercidio é pelo
ultimo anno elo periodo presidencial, isto
é de nOVElITl ~;ro a novembro, e a eleição
tem logar em I de março Elo mesmo período,
sefl;ue·se que a illterclicç:lo do exercício é
antes e depois d[\, eleição; o que quer clizer
que fica o vice-presidente impedido de exercer a presiclencla nesse ultimo anno pelo
facto de sua candidatura e votn,ção; fica inc lmpatibiHsaclo para o exercicio da pr:esidencia. niÍo póde m:lís exel'cel-a.
Ora, aquelle que não póde, pm' lei. ter o
exerc;cio do seu CD,l'gO, é o mesmo que não
rei-o, perde virtualmente o cargo. E' o caso
do vice-presidente, que por sua. canclidatura
e votação para presidente. fica impediao do
exercício da presiLlencia a.té o fim elo periodo,
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não é de facto mais vice-presidente. e não
pàde, como tal, ter exercicio mesmo depois
da eleição.
O SR_ MANOEL VICTORINo-Ainda depois da
.
eleição ~
O SR. COELHO E CAMPos-Sem duvida.

Objecta-se "'lue, a ser o periodo para o impedimento,de novembro a novembro do ultimo
anno, só estara o vice-presidente fora do exercicio de 15 de novembro a 1 de março; isto
é, tres meze~ e meio, prazo dll1ünuto. qual,do
Bi é candidato um parente seu, a lei manda
que elle não tenha o exercicio seis mezes anO SR. MANOEL VICTORINO-Ainda dep0is teso
da apuração?
Já fiz ver que no caso da propria eleição o
O SR COELHO E CAMPOS-POr certo. rnfe- vice-presidente não terá o exercicio da presilizm~nte para mim, V. Ex. agora, já para o dencia até o fim do periodo; pode-se dizer
fim, e que ouve o meu discurso.
que, de facto, Ilão é mais vice-presidente;
entretanto que sendo candidato um parente
O SR. MANOEL VICTORINO-Ouvi todo o elle deixa o exercicio seis mezes antes, mas
discurso de V. Ex. Creio que ainda não cunserva o cargo e póde exercei-o depois.
apresentou idéas novas; não é exacto ?
Feito o c:,nfronto, não ha duvida ,,,ue no
O SR. COELHO E CAMPos-Perdoe-mo o no- primeiro caso 11a, como de razão, mais 'severibre s~nador; a minha ar,wmentação tem dade na lei.
Tambem pemo que o prazo de tres mezes e
idéas l!-?vas, não veria repetir sim[Jlesmente
o queJa haVia dito; o que S. Ex. teria per- meio antes da eleição é curto. Sabe-se que
cebido si fora presente ás minhas observa- pelo projecto da Con~tituiÇ"ão era de tres atlções. (Apartes.)
nos o impedimento do eXE'rcicio pal'a não
Sr. presidente, não ha fugir: a opinião dar-se a incompatibilidade do vice-presidente.
contraria esbarra deante destes dous escolhos: Reduzido o periodo presidencictl de seis á
de um lado, a lettra da lei, que refere-se ao quatro annos, reduziu·se o prazo para a in40 anno do peril do presidencial; de outro compatibilidade a um anno, quando, para
lado, o pen5ameLlto della, que é a mesma guardar a leJaçãn, deviam ser dous.
razão geral da incompatibilidade, consistente
Mas, porque o prazo é curto. segue·se que
em que não tenha mais o vice·presidellte o não seja legal? Porque o ano 43 § lo quanto
exercicio do cargo, por todo o resto do pe- ao prazo anterior é incon venien te segue-se
rio do presidencial, e, portanto, antes e depois qu<~ não seja lei, e que o moelo de sanal-o é
da eleição. (Ha "utros a)Ja?·tes.)
interpretaI-o contra sua lett, a e seu espiPois. senhores, si o legislador quizesse im- rito?
pedir o exerci cio sómente an es da eleição,
Si a disposição é inconveniente seja refornão tel-o-hia declarado, como o fez, quanto ao mada; mas, neste ca80.0 processo é outro; a
presidente e vice-presidente, si um parente Constituição o e tabe ece no art. 90; e não por
seu é candidato á eleição presid, ncial ?
lei ordillaria a ütulo de interpreta.ção.
E' concebivel que o ultimo anno do periodo
Objecta-se mais: que si o impedimento uo
presidencial sendo invariavelmente, pelo exercicio é para elle não exerCior influennosso direito o 4° anno, não o seja no caso do cia na eleição, s6 teria, eUe razão de ser até i
art. 43, sob o fundamento de que ahi se con- apuração, até maio ou junho quando muito,
fundiu o periodo eleitoral cun o periedo pre- podendo haver o exerci cio da presidencia desidencial ~
pois drsta data.
E si, como mostrei, o espirito e a lettra se
Já notei que o fim do le,gislador foi impedir
combinam inteiramente ni! intelligencia que ao vice-presiLlenü~ o exercicio por todo o uldou á lei, não será temeridade insinuar que timo anno; que eUe não eXf'rc~sse mais a
o legislador errou, justanwnte quando eUe pre~idencia, que, de facto não tosse mais
vice· presidente ; porque a incompatibiiidade
foi correcto, quando acertou?'
Considerando tudo isto, <tSr. presidente, fico provém do cargo, e a ínterrupç',ão ou suspenatonito, não comprehendo, como depois de são elo exercicio antes ela eleiç,ão não pri ya elo
attribuir-se ao legislador um pensamento que cargo; e o vice-presidente, tendo o cargo e o
elle não teve, para legitimai-o é preciso ainda exercido posteJ'ior, póele int1uir, infundindo
admittirque faltou a lingua ao legislador receios a uns, alimentando esperanças a
que eUe não soube exprimir-se, confumlindo, Outl'OS.
periodos differerentes, e por isso referindo-se
O SR. GENEROSO MARQUES - Esse exerci cio
ao 4" em vez do 3' an~o!, .
. .
p"stel'iur e illwiorio.
Surprehende-me, nao seI como de eSplf'ltos ,
. . . .
.
tão conspicu se !lluslrados podem partir taes ' O S~. C'·ELHO CA~JP8S - Sena _!l11180rFl SI
contri:l.sen,os!
eUe na" re,ult.a.;s·, dH. malJ1,tençao do cargo
E mais llle convenço da sem razã" dOi> meus ao LeI!JpO ela eleição. (.4.l'U7·tes.)
nobres antogonistas, considerando a inanidade I Desde que suopenso o exerckio sómente
de suas outras objecções.
antes da eleição, o vice-presidente mantem o

SESSÃO EM

11

DE AGOSTO DE

seu cargo durante ella, e póde exercel-o
depois, subsiste a razão da incompatabilidade.
Se disse tambem que é uma incompatibilidade posthuma essa consistente no exerciclO
posterior.esquecendo quem assim dlscorre que
esse exerci cio posterior é etfdto da conservação do cargo durante a eleição, e que da
posse do cargo é que resulta a incompatibilidade.
O que o legislador quiz foi que não tivesse
o vice-presidente mais o exercicio do cargo,
o que quer dizer a posse elo mesmo no ultuno
anno.
Ist0 de dizer que assim fica o vice-presífóra do exercício, tres mezes e meio antes da
eleição, e mais de oito mezes rlepois, não tem
ünportancia, Iorque é resulta(lo do impedimento 0.0 exerc,cio no ultimo auno e de sua
eleição em março.
Esse prazo devera ser ele dois annos como
já notei, mas é reformando a Constituição, e
não ínterpretand.o-a, que se poderá amplial-o.
Sr. preqidente, não penso como o nobre
senaclor prlo Rio Grande do Norte que não
admitte interpretação á Constituição sem o
proce,so constitucional.
Si assim fora não dariamos passo nem a
Constituição se executaria.
Acho q ne !,oe.emos interpretar a Constituição não só 0,octrinalmente, mas tambem authenticamente.
Foi doctrinaria a intelligencia que se (leu
o anno passar.o ao art. 42 da Constituição,
por pareceres approvados de ambas ai> casas
elo Congresso.
A autl1enticidarle só pó'le ser paI' lei.
Entendo autllentica a, i.ntPlligencia que pelo
projecto ,l.amos aos a ts 41 e 43,quanto à inelegebilit1ade do vice- presÍI'ente 'lue succed.e no
caso de falta do presidente.
Pelo art. :34 !S§ 33 e 34 ela Constituição podemos nessas leis complementares entender
textos constitucionaes.
O que.porém. não é possivel, é estar a cada
passo a interpretar artigos ela Constituição,
por supposta íncongruencia, ou mesmo inconveniencía de suas disposições.
Não haveria constitUição que resístü,se a
taes golpes; serLt um perigo e a ultima de
mão na obra ela anarchia que nos assoberba.
E' preciso cel'to espirito ronservadOl' das
instituições, r.e que o Senado deve ser orgam
para m~~nter íllesa a Const;tuiç;~w.
Quando tudo parece ruir pela (1.esti'uição
de tudo quanto se fez antes e depois {a Republica, quando a ConsLituíção é ja o ullico
monumellto que attesta no"so reglmen repulbícano, a unica pedra sobre que assenta
esse formoso edificio, quasi a esboroar-se ...
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O SR. Q. BOCAYUVA-Não apoiado,quanto ao
esb0roar-se.
O SR. COELHO E CAMPOS - Eu disse- quasi
-quer dizer: que parece, ameaça esboroar-se
( apm-t es ).
Como dizia, quando é a Constituição Republitana o unico facto que attesta a existenda da Republica entre nós, grande erro
será estar a golpeal-a_
E' com profundo magua,Sr. presidente, que
vejo essa desorientação geral dos espiritos,
no poder e fóra delle.
Republicano dos mais recente~, não terei
habilitações para prestar serviço!> á causa do
novo regimen, rn<1S posso dizel-o, quanto á
dedicação, sou tão sincero como o historico
que o for.
Por isso, protestarei sempre contra quaesquer golpes á Constituição.
Apresento um substitutivo ao ~art. 5° 2'
parte.
Não querendo demorar a passagem da proposição, que contem medidas de actualidade,
peço, sendo possi veI, que se destaque della a
2" parte do art. 5" pni.'a com o substitutivo
ser submettida a com missão de constituição
e poderes.
Si isto não puder ser, votará o Senado o
artigo ou o substitutivo, como entender em
sua sabedoria.

o Sr. President,e-O Sr. Coelho e
Campos requereu no final do seu discurso que
se destacasse a 2' parte do art. 5° para con·
stituir projecto separado, indo á com missão
que deu parecer sobre a proposição, para dar
tambem parAcer a respeito da emenda que
acaba de ser lida.
Parece-me q ne o Senado não póde destacar
a 2° p' rte do art 5°, visto que se trata de
uma proposição da Carnara dos Deputados;
poderá median te uma emenda 8U pprimir a.
Ba parte do artigo ou todo o artigo, mas sem
desta cal-o para constituir projecto sep3.rado.
Por isso, não posso attender á I a parte do requerimento do nobre senador, e submetto a.
apoiamento a emenda por elle otferecida
como substitutivo da 2" pal'te do art. 5°.
Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas
conjunctamente em discussão as seguintes
Emendas

Ao art. 5° lettra b, substitua-se pelo seguinte:
O vice- presidente que exercer a presidencia no ultimo anno do período presidencial.
e por tal se considera impedido do exercício
pleno da presidencia no referido prazo,
vice-presidente que concorrer e for votado·

°
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presidente ou vice-presidente em dita eleição
O Su. MANOEL VWTClRINO-Ah! Então
(art. 43 § I ").-J. S. Coelho e Campos.
V. Ex. redigiu de um modo ambiguó, que
inclue a hypothesB da letra A e inclue a da
Ao art., 5° lettra b :
letra B, quando a lei discriminou.
Depois da palavra: Sllbst:tuiç110, aCCl'escenO SR. COELHO E CAMPos-Essa phrase é a
te-se-pleno..- Gil Goulart.- 11lanoel Ectomesma da Constituição.
1':no.
O S1. MANDEI, VrcroRINo-Essa phrase di:\,
Supprima-se " segulldrc parte do art. 5°.- Constituiçâo foi que a Camarn, desc10brou na
Cunha Junio)·.-Ro(lrigues .,Unes.
disposição da let1'<\ A e na disposiç'ão da
lettra B: conúderou a succeB"ão e conl>iderou
o @ir. ~t:an.oe{ Vicí:orino-Não a substitui1:.ão que 8[0 caso~ di versos; mas
pude ouvir o discurso do honrado senador por V. Ex. funde de novo a substituição e a sucSergipe, mas, pela leitura dR emenda sub- ceí<são na la pa.rte da sua emenda. sub~titu
stitutiva, verifico que S. Ex. insiste nas tha.
ídéas sustentadas ...
O SR. COELHO E C,~MPOS dá um aparte.
O SR. COELlIO E CA~IPoS-Sempl'e.
O SR. MANJEL VrcToRINo-Então responda
O SR. MANOEL VICTORINO - '" quando ha V. Ex. a esta pergunta (acho que não 11a realguns dias se discutiu oprojecto.Entl'etallto, mEdio si não alongar): o vice-presidente que
não posso concordar cem S. Ex. e cCil1sidero exerce a presidencia no ultimo anuo do pea redacção. a composiç'ão mesmo da emenda ríodo presidencial não pôde exercer POl' SllCsubstitutiva um pouco metllphysiC<:L, cusüm- cessão 'I
do-me concilictl-a cnm o texto da C;)nstituição
O SR. COELHO E CAMPos-Não póue ; é pree acceitar a dout, ina de S. Ex., que quer sidente; não é mais vice-presidente.
ligar uma impartanch1 muito maior ao imO SI,. MANDEI, VICTORL"IO-A Constituição
pedimento depois da eleiçi1o, do que do imcOll:Jidel'a-D como vice-presidente,
pedimento antes de' eleiç[0.
A Constituição considera como vice-presiO SR. MANOEL VlcroRIr\o-E' O que se de- dente.
prehende.
O SR. COELHO E CAMI'Os-Nfío fallo no que
Diz S. Ex. no seu substituéiv: «E'tambem succedo, já está excluido.
ineligivel o vice-presidente que exercer a
O Sft. MANOEL VWTORINO-No caso ele sucpresidencia no ultimo anno do periodo presicessão é o Vice-Presidente quem succede, sedencial.
gundo a Constituição.
O SR. GIL GOULART-Até ahi é a pllrase da
O SR. COELHO E CAMI'OS- Ahi já é presiConstituição.
dente.
O SR, MANOEL VrcTORINO - Até ahi é a
O SR. MANOEl, VICTOlW\O - Mas então o
pllrase da Constituiç[o. "
projecto da. C<:lmara absolutamento não attenO SR. GIL GOULA-ItT - Mas não interpreta deu ú successão.
nada.
O SR. COELHO E CA~IPOS- Attendeu perfeiO SR. MANOEL VrcTOnINO- •.• quejá está tamente.
na primeira parte do projecto, na lettr:1 A.
O SR. MAl'\OEL VrcTORINO - M"s V. Ex.
O SR. CoELHO E CA::VIPOS- Não estêi, não, o redige por este modo (lê) .
que está lá é cousa diversa. (Ha OUt1'O$ apar« São inellegiveis ...................... .
tes. )
O SR. COELHO E CA)fPO':l- Em qualquer
O SR. MANOEL VICTOrINO
Ma!l, perdôe V. tempo.
Ex., o vice· presiden te que s\joCcede não exerce
O SR. MANOEL VICTORINO- O vice-presia presidencia no ultimo anno do priodo predente
que succed"r.
sidencial ?
Ahi esta a denominação do vice-presidente.
Que differença faz então V, Ex, entre SttCO SR. Couro E CAilIPOS- Mas, quando successão e substilU:çao pelo modo por que redicede jà é presidente.
giu?
UM Sn. SENADOR-Mas nas fórmas offlciaes
Veja como redigiu: E' tambem inelegivel o
vice-presidente que exercer a pr8sidencia 110 continua como vice-presidente.
ultimo anno do perioda presidencial.
O SR. MANOEL VWTORINO - Diz o nobre
No caso de successão ueixa-se de dar esta senador (tE).
hypothese? Não.
({ O vice-presidente que exercer a presíO SR. COELHO E CAMPos-A consequencia dencia .••.•...... , .•...••.....•..•....•.••
O Sr. entendeu f Eu não.
é muito diversa, é outra.
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o SR. COELHO E CA11POS - Entendi por
que fiz.
O SR. MANOEL VICTORINO-O pensamento
de V. Ex. ti accentuar o impedimento (l,ntes
da eleição.
O SR. COELHO E CA3IPOS- Impedimento
depois.
O SR. MANOEL VICTORINO-O impedimento
antes já é da Constituição; impedimento depois é que V. Ex. quer accentuar; que o
vice-presidente eleito, ainda mesmo depois
de apurada a :,;ua eleição, fica impedido para
substituir o pre~iclente, quando se dê qualquer impedimento deste.
O SR. COELHO E CAMPos-Exactamente.
O SR. MANOEL VICTORINo-Mas é o que
não é possivel pela propria doutrina da Constiwição.
O SR. COELHO E CAMPos-E' a lei, no ultimo anno fica impedido de exercer a
dencia.
O SR, M.\NOEL VICTORINo-Deixe-me contínuar, e vcri que não é i,;to que se dá.
Pois, si o vice·prcsilteIHe continua a não
estar impedido para a successão, quando se
der o impedimeato üo deito depois da eleição. .. veja V. Ex.; o art. 43 da Consttuição § :?,,, diz o seguinte:
«O
deixará o exercicio de suas
, illlprorogavelmente, no mesmo
dia em que tei'minar o seu periodo presidencial, succedendo·lhe logo o recem-eleito.
§ 3".-«Si este se achar impedido ou faltar, a substituiçuo far-s8-1m nos ternoos do
ai't. 41, §§ I ó e 2°.»
Isto é, será convidado para occupar a presidencía até que o presidente eleito venha
occupal-o, o vice-presidente.
O SR. AtlIERICO LOBO-O novo presidente.
O SR. MANOEL VICTorUNo--Não é.
O SR. COELHO E CA~IPOS - E' o novo. A
emenda ainda não foi estudG.da.
O SR. MANOEL VICTO[UXO - A emenda
ainda não foi estuda.da, mas o que S. Ex.
quer é que o vice-presidente, quando seja
eleito
ainda fique impedido depois da
O SR. COELliO E CAMPOS
E' o que eu
quero e o q ne quer a lei, porque esta estabelece impedimento cluj'a,nte o ultimo anl10
de exercicio.
O SR. MANOEL VICTORI;\fO-SÓ impedim :nto
eleitoral.
O 1)R. COELHO E CAlIIPOS - Eleitoral como ~
O Su.. MANOEL VICTORINO
Como uma
razão ele elegibilidade.

°
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O artigo da Constituição difine a elegibilidade, e não se presume que a definição seja
applicada depois da eleição.
O SR. COELHO E CAlIIPOS - V. Ex. não me
attemleu. Quero significar que o legislador
quiz que o vice-presidente, no ultimo periodo
não exerce mais o cargo, ficava virtualmente
impedido.
O SR. MANOEL VICTORI;\fO - Não ha tal, o
vice-presidente, durante todo o per iodo do
mandato, tem as funcções que lhe dit a Constituição.
.
O SR. COELHO E CAMPos-Menos no caso
que está exceptuado.
O SR. MANOEL VrcToRINO- Não ha excepção.
V. Ex, sustenta que a Constituição foi mais
dilatando o praw da incapacidade
do presidente depois da eleição, do que antes;
porque depois dn. eleição decorre o periodo de
8 1/2 mezes, e antes da eleição o de tres
mezes ..
Ha, pois um prazo mais longo depois da
eleição do que antes.
O SR. COELHO E CA)lPOS dá um aparte.
O
MANOEL VICTOlUNO- Este confronto
então irrespondivel, porque os parentes do
presidente e do vice-ppesidente são incopativeis seis mezes antes da
Constituição
pois, foi mais rigorosa com os parentes desses
i'unccionarios do que com eHes proprios.
O SR. COELHO E CAMPos-dá um aparte.
O SR. MANOEL VICTORINO-E os
O SR. LUIZ DELFINO-E' o caso de attenderse mais ao espirito ela lei do que apropria
lei.
O SR. MAJ.'\'OEL NICTORINO-A Constituição
diz «São ineligiveis para os cargos de presidente e vice-presidente os paren.tes consanguineos e affins, nos I'" e 2·" grãos, do presidente ou vice-presidente, quese acharem em
exel'cicio no momento da eleição, ou que o
tenham deixado até seis mezes antes.»
De sorte que o parente consanguineo ou
ailln do presidente ou vice· presidente é incompatrvel para ser eleito, se estes tiverem
deixado o exerci cio seis mezes antes, mas, :;;e
o presidente ou vice-presidente deixar o exercicio antes de seis mezeil, ou dentro dese periodo, não ficam incompativeis durante dous
mezes e meio destes seis mezes, ficam só por
tres mezes e meio.
O SR. COELHO E CAMPOS é mais
vice-presidente, não tem
O SIlo MANOEL VICTORINO - Mas póde
V. Ex. comprel1ender que 11 lei haja sido mais
rig:OI\)sa com os parentes do presidente ou
vice-prosidente (lo que com elles proprios.
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o S:!t. COELHO E CAMPOS dá um aparte.
O SR.. MANOEL VICTORINO - Eu não comprehendo que a Constituição fosse procurar essa
applicação meticulosa.
O SR. COELHO E CAMPOS - Acho mais miticulosa essa interpretação que V. Ex. dá á
Constituição.
-O SR. MANOEL VICTORINO - Kão comprehendo que a Constituição marcasse o prazo
de tres mezes e meio para o vice-presidente
e para os secretarios o de seis mezes, assim
como para os parentes do presidente.
O SR. COELHO E CAMPOS - Perdoe-me; não
são só tres mezes e meio.
O SR. MANOEL VWTORINO - Não são tres
mezes e meio?
O SR. COELHO E CA1vIPOs-Elle deixa o cargo
e não o exerce mais atê o fim do período.
O SR. MANOEL VICTORINo-Mas V.Ex. acha
que esta interpretação é que desfaz o contrasenso que descobriu nos argumentos dos seu~
~ollegas ? Acho que esta interpretação é que
e um contrasenso.
O SR. COELHO E CAMPOS - Acho que é o
contrario.
O SR. :MANOEL VICTORINO - Insisto, pois,
nos a.rgumentos que apresentei na 2" discus-

são.
Kão posso acceitar nem vejo mesmo motivos que justiquem o substitutivo apresentado.
Começo por não comprehendel-o hem.
Julgo esta the,e intelllgivel e não sei como
o executor futuro da lei poderá bem comprehender o pensamento que se teve em
vista.
Penso que a CO!lstituição procurou fixar
o prazo um anno antes da eleição, para definir <t inolegibiJielade do vice-pre;üdente em
exercicio, por' substituição.
Que este periodo não possa deixa,r de ser
conta;lo antes ela época eleitoral ou depois da
~poca el~itoEal, é uma novidade .iuridica,uma
mterprehacao no\'a, que pela primeira vez
ouvi do nobre senador,
.
O SR. COELHO E CAMPOS- O'Íue admira é
que V. Ex. diga isto.
O SR. MANOEL VICTORINO- Pois então ~ não
é um~ novida~e.~ Pode ser um impedimento,
u.m!1 lllcompatIb1l1dade absoluta; mas, o indiv~duo tem ou não tem as condições de capaCidade para ser eleito; isto é o que a lei
quiz definir.
Não comprellendo, pois, a doutrina da
emenda. Não pude ouvir o discurso do nobre
senador; si o tivesse ouvido, talvez pudesse
meIllOl' compl'ehendel-o e comprehender as
razões da emenda.

Mas acredito que os argumentos foram os
mesmos por S. Ex. já externados na 2. discussão, que gyraram em torno da ideia. já
expendida.
.
Crear uma incompatibilidade posthuma,
subseguente á eleição, é uma novidade par!L
mim.
O SR. COELHO E CAlI-rPos-Novídade é 9 que
tenho ouvido dizer em contrario.
.
O SR. MANOEL VICTORINO-Pode ser, mas
não comprehendo o qU3 V. Ex. apresentou.
O Sr. Alllerico Lobo suppõe que
a questão provém de um equivoco e talvez
ambos os lados tenham' razão, como procurará
demenstrar, concluindo por apresenhr um
requerimento para que o projecto volte á
commissão. Não póde comprehender que os
seis mezes do ultimo periodo da eleição se
refiram ao ultimo anno anterior a e11a, e está
de accordo com o honrado senador que tão
brilhantemente iniciou adiscussão, porque na
hypothese contraria o anno acabaria justamente quando nascesse. Para provar que o
honrado senador pela Bahia não tem razão
neste ponto, basta lembrar a S. Ex. o artigo
da Constituição que manda que o Congresso
apure a eleição presldencial. Pois bem, uma
eleição não consiste simplesmente nas eeduli'LS
postas nas urnas, abrange todo o processo
anterior e subsequente. Logo (e aqui o orador
mostra qual é o equivoco a que se referiu)
desde que o processo da eleiç'-ão, conforme a
Constituição. começa nas urnas e termina
quando o novo pr<õsidente succede ao outro,
tanto que no caso de empate é o Congresso
quem elege o presidente, os seis mezes constantes da lei n. 35, de 26 de janeiro, arts. 33
e :37, paragrapho unico. conteem erro. Não;
o ultimo anno do periodo presidencial é certa·
mente o ultimo anno do,mandato.
A Constituição, no art. 42, estabelece que,
faltando o Presidente e o Vice-Presidente da
Republica ao mesmo tempo, se faça nova
eleição. Agora, pergunta o orador, a nova
eleição é para um novo periodo presidencial
ou para completar o primeiro ~ Não se póde
comprelIender uma eleição para dous substi·
tutos e a nova eleição deve ser para um novo
periodo, sob pena de anarchia.
De outro modo seria convocar-se o povo
para eleger verdadeiros supplentes. A Con·
stituição, na opinião do orador, diz que ha e
muitos senadores dizem que não ha novo
período. E' preciso resolver-se isto, embora
pareça ao orador que a duvida não subsista
em frente do art. 43:-0 presidente exel'ceni:
a cm'ga paI' quatro armas.
outra COU8a: a Constituição não cogitou da
convocação extraordinaria do Congresso para
a apuração da eleição e a convocação só cabe
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ao Executivo fazel-a. Neste ponto ainda ha
lacuna no projecto e é preciso ficar bem claro
como o primeiro.
Estn. é a opinião do orador, que está concente com ella e não a mudará, salvo si for
tonvencido pelos illustres membros do Senado
e por aquelles que melhor sabem ler nas
folhas sagradas desse livro que, embora contenha contradicções-os proprios dogmas são
contradictorios ! -nem por isso deixa de ser
digno de respeito-a Constituição.
Assim, envia á mesa o seu requerimento.
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seccionaes a séde de sua residencia naquella cidade - porto de mar - unico existente, ou naquelle mais importante pelo
seu movimento commercial, havendo mais
deum.
Art. . Aos porteiros e continuos do juizo
seccional fica marcado ordenado annual, sendo
de 800$ para os primeiros e de 600$ para os
segundos.
Art. • Ficam alteradas as disposições dos
arts. 13 e 358 do citado decreto n. 848.

o Sr. GOIllenl!!lOrO membro da
E' lido, apoiado e posto em discussão. a com missão de legislação e justiça que d~u
parecer' sobre o projecto, terminando por
qua.l encerra-se sem debate, o seguinte
apresentar as emendas que acabam de ser
lidas e que não puderam ser então acceitas
Requerimento
por se acha.r encerrada a 2" discussão, veio
o orador á tribuna naquella occasião expliRequeiro que a proposlçaO n. 35 volte á car que a commissão suppunha estar ainda
commissão para dizer si, dada a eleição de aberta a discussflo quando o projecto lhe
Presidente e de Vice-Presidente da Republica, foi remettido para que eUa se pronunciasse
nos termos do art. 42 da Constituição Fe- sobre as emendas apresentadas.
Agora, em 3" discussão, corre-lhe o dever
deral, começa ou não novo periodo, ou si os
novamente eleitos preenchem apenas o tempo de vir justificar as mesmas emendas da. comque fuJ.tar; indicando nesta hypothese o missão.
Por mais perfeita que seja uma obra, é
tempo da a.puração da eleição.- Americo
sabido que no correr da discussão e do
Lobo.
exame apparecem idéas que podem ser
Annunciada a votação e verificando-se não adoptadas e modificações a fazer-se. Assim,
haver mais numero legal para deliberar, o orador, como relator da commissão, precisa
procede-se á chamada. dos Srs. senadores que explicar ao Senado as razões por que foram
compareceram á sessão (43) e deixam de res- propostas taes alterações ao projecto em disponder os Srs. Gil Goulart, Antonio Baena, cussão.
Joaquim Sarmento, Catundi1, José Bernardo,
O Senado deve estar lembrado que o juiz
Oliveira Galvão, Almeida Barreto, Rosa Ju· seccional de Sergipe remetteu lima reclanior, Ruy Barbosa, Domingos Vicente, Sal- m,'ção a respeito do parecer n. 269, de 1892,
danha Marinho, Paranhos, Joaquim Murtinho oíferecido em 25 de outubro do mesmo
e U. do Amaral (14).
anno.
O SR. 4° SECRETARIO declara que os Srs.
Nesta reclamação aquelle juiz occupava-se
Antonio Baena, José Bernardo, Rosa Junior, da difficuldade que surgia no seu estado
Domingos Vicente e Saldanha Marinho reti- sobre o moelo por que era -feito o serviço
raram-se por incommodados.
do juiZO seccional por parte dos funccionari03
Não havendo numero para Totar-se, consi- não remunerados.
dera-se prejudicado o requerimento e conSobre esta reclamação votou o Senado, a 3
tinúa a discussão.
de junbo deste anno, o parecer da comNinguem mais pedindo a palavra, encer- missão de legislação e justiça, tomando um
ra-se a discussão, adiando-se a votação, por compromisso de esperar occasião opportuna,
falta de quol·um.
que é esta, para tratar do assumpto, que não
Segue·se em 3" discussão, redigido de accor- deixa de ser impol'tante.
do com o vencido em 2", (i) projecto do Senado
O art. 358 do decreto n. 848 de 1890 admi.tte
n. 5, de 1893, modificando o decreto n. 848 para estes funccionarios, como para outros, a
de 11 de outubro de 1890, que rege a organi- percepção de custas tão sómente e essas cU8tas
sa.ção e processo da Justiça Federal.
são illusorias, essa remuneração de trabalho
São lidas e postas conjunctamente em dis- é nuHa. Não é a primeira vez que se trata
cussão as seguintes
disto, reconhecendo-se a necessidade de el3tipendiar a taes funccionarios.
Eis a razão de ser da emenda ua commissão
EMENDAS ADDITIVAS
ao art. 2° do projecto, estabelecendo ordenado
para os juizes seccionaes. J9ara culllbater a
Art. • Nos estados, nos quaes as capitaes emenda, não deve ser argumento o facto de
nio forem portos de mar, terão os juizes trazer eBa augmento de despeza, p0rque 11a
(lU"Uito bem.)
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vantagens a auferir da marcha regular do
3' dita do projecto do Senado, n. 32; de
mecanismo seccional. Demais, a quantia fi- 1803, concedendo licença por um anno, com o
xae]o, na emenda pode ser altera.cla pelo Se- ordenado, ao juiz sub,tituto seccional de Santa
nado.
Catharilia, Augusto Ketto de Mendonça;
Outra emenda tambem e apresentada por
2' dita do projecto do Senado, n. 17, de
compromisso tomado pela commissão. Para 1893, que regula o aforamento perpetuo;
firmar a sua neces:sid<1de tem o Ol'ador de
3' cUta da proposição da Camara dos Depunarrar um facto re~ervado.
tados, n. 41, ele 1893, antori~ando o Poder
'As difficuldades de um porto, onele o ac- Executivo a mandar cOl1t8,r ao ca[.litão ele
culo de navios faziam com que navios e.stran- frazata Pedro Nolasco Pereira da Cunba,
g;eiros ficas~em parados mais de um mez, con10 de embarque, o tempo em que commanforam causa de uma re 'Iamação diplomatica dou a galeota Quin:;e de l'lolJc'l/bl'O ;
feita aos poderes da Uniã.o, e na qual' se per3' dita do pri1jecto 11. 30, de 1893, deterguntava si não era possível residir ojuiz sec- minando que o governo providencie no senticional, que é quem resolve e:'teos questões ele do de ser melhorada a ,reforma do 1· tenente.
avarias. etc., não na capital elo estado, mas da armada Camilb Lellis e Sílva;
no porto de mar. afim de attender immedía2' dita elo projecto do Senado, n. 37, ele
tamente as reclamações dos navios anco- 1893, i ,cluindo no calculo do tempos de serrados,
viço p:1ra a jubilaç;1o elo lente da Facudade
A commissão entendeu que,pela lei c~e 1890, de Medicina do Rio de Janeiro, Dl'. João Dan. 48. a resi,lencia deve ser na capí\.al do es- masceno Peçanlla da Silva, o tempo que o
tado, l1las concluiu o seu parecer como o mesmo Dl'· serviu como alumno pensionista
outro, em relação á reclBmação do juiz de cIo Hospital i\1ilit.ar e como cirurgião do corpo
Sergipe - promettendo aguarela r opportuni- ele saurLe do exercito:
dade. Havia, portanto, comprom isso.
2' dita da proposição da Camara dos DeSabe o orador que modifie:1ç:ões vão ser iputaclos, n. 38,de 1893, concedencl0 aD. Leopropostas ao pro,iecto por illusire collega. nilla Odavina de l\Ienezes Souza a reversão
Quanto ao mais, portanto, si houver necessi- da p:msão que percebia seu finado marido,
clacle voltará á tribuna. Hoje queria apenas o capitão do exercito Luiz Francisco de
justificar as emendas da commissão, (ili"ito Souza.
bem.)

E' lida, apoiada e posta c:mjunctamente em
discussão a seguinte

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde.

Emende> wl(liti va

Rectifiéação e public;J,çào feitas em virtude
de raclamação do Sr. senador Generoso
}.I[arques, na sessão dCl 10 do corrente
Art. Aos juizes seccionaes será. abonaüa a
quantia de 100$ mensaes p,tra pagamento (lo

As conclusões elo parecei' das com missões de
aluguel da casa onde devem ter logar as audiencías e o despacho da justiç<1, federal.- con,;ti tuição, poderes e c1iplomacia e de finanças, sob n .16:2, de 1893, sobre a indicação
Q. BocaVHva.
do Sr. senador Generoso j\Iarque~. solicitando
A discussão fica adiada pela hora.
uma m"clich legislativa que reprima o a.buso
O SR. PRESIDENTE designa para ordem do commettic1o pelos estaclos,decreranclo impostos
dia da sessão seguinte:
de importaç:ão, fiC:'ll'ão assim recligid,cs, ele
VotaC'ão, em 3 discussão, da proposição da, ac;corclo com o substilutivo oTIerecido pelas
mesma camara, n. 35, de 1893. regulando a mesmas commi~sões e com D, emenda a este
apuração da eleição do Pre~el1te e Vice- oíferecido pelo Sr. Genero30 Marques:
Presidente da Republíca;
l", compete ao Poder Judictario julgar da
Continuação da 3' discussão do projecto do comtitucionalidade ou incollstltucíonalilh:de
Senado. n. 5, ele 1893, modificando o decl'eto do imposto decretado, ;;endo provoca'la a sua
n. 848 ele 11 deoutubro de 1890, que rege a clecis3,,) pela parte interessada ou pr:;bs 01'organização e peocesso ela justiça federal;
giios do Ministerio Publico Feueral ;
3" dÍl:;cl1s~ão elo projecto do Senad'), n. 18,
2°, não podem o Congl'esso 1\ac10nal e os
de 1893, elavando á categoria de alfanclega a fnnccionarios elo Executivo Federal embaraçar
mesa de re'ldas geraes de Caravellas. no esta- a E',xr:;r:ução de qualquer lei estil.doal, creando
do da ,Bahia;
, _
.
lmp ·istos, sem que a respeito da sua incollstí:2" dIta da proposlçao ela Cama!'a cios Depu, tucionn.Jida,!le lH1ja f'entenç,a proferida pelo
tados, ll, 31, de 1893, transferindo para Maria Supremo Tribunal Fedeml.
Euridice de Araujo Neves a pensu'o que elo E:i',
i.aclo percebia sua üêUecicla m[e;
-D
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dOi! autograpbos da resolução do Congresso
Nacional, autorh,ando o Poder Executivo a
l'eintregar no posto de fiel de 1" cl~L,~.';e da arPrcsiâcnc:a (lo S1', Pl'wlente de lliomes mada o ex-fiel Theodomil'o da ,'h1,ma.-Arclli( vice-p)'cs:tlente)
ve-se o autograpllo e communique-se a outra
camara.
Do Ministerio da Guerra, da,tado de 10 do
su~nrARIO Chllmada - Lcttnta da :teta - EXl'EDH;NTI'i
P3 r'ceares
Pal'ecer e requerimento í.hs corrente, remettendo
a informação pedida,
de CÚl1.<:;tituiçiIo e pnuN'es e de legislação pelo Semulo, sobre a proposiçi1o ela Camara
dus ~L's. Joã.o Keh~n.. Q~ BI)cayuva. e
VfC&ilzoÍno
Adiamento da. disc:.Is-siío
Tele- dos Deputados relativa á contagem, par~, a
g'l';,unmas sobre :1 l1FJ.rte do se-n-idOl' Tlleodoreto Souto jubilação elo profe::;sor da E~cola Naval Jo~é
- Drsoursos dos Srs. Alanoel Victol'illO e Lnnee Diogo Osorio. de Oliveira, do tempo em que
Observ:t~i)e3 do 81'. pres:dente,
"
este serviu no exercito.-A quem fez a requb;ição, devolvendo depois á secretaria do
Ao meio-dia comparecem á clJamada 31 Srs, senado.
senadores, a saber: Prudente de Moraes, Gil
O SR. 3" SECRETARIO (se1'vindo de 2") lê e
Goulart, Antonio Baena, Thomaz Cruz, Joa- vão
a imprimir, para entmr n" ordem dos
quim Sarmento, Gomeníioro, João Cordeiro, trabalho:>,
os seguintes
José Bernardo, Oliveira Galvão, Almeida Barreto, João Reiva, Firmino da Silveira, JoaPARECERES
quim Pernambuco, Messias de Gusmão,Coelho
13 Campos. Virgílio Damasio, Ruy Barb03a,
N. 181- 1893
Mt,nopl Victorino, Domingos Vicente, Q. Bocn.yuva, Laper, Aristides Lobo, Saldanila MaA commissão (le finanças, em obedientia á
rinho, Joaquim Felicio. C. Ottoni, Rodrigues
A[ve8, Joaquim de Souza, Paranhos, Pinheiro deliberação do Senado, que mandou o, mesma
dar novo parecer sobre as emend,1,s e a maGuedes, Generoso Marqms e Luiz Delfino.
teria, arguída, nos termos do requerimento
Abre-se a sessiio.
do SI' _ senador Amel'ico Lobo. relativamente
E' lida, posta em discussão e, não havendo á proposição n. 73, de 1892, da Camara dos
reclamações, dá-se por approvada a acta da Deputados; entende que esta p6de seradoptada
~essão anterior.
pelo Senado, feitas as modificações constantes
Deixam de comparecer com causa partici- das emendas aos arts. 3° e 5" da proposição
pada os S1'3. João Pedro, Francisco íVItôchado, referida.
Souza Coelho, Nina Ribt'iro, Manoel Ba,rata,
Sala das commissões, 28 de julho de 1893.Cunha Juuior, Cmz, Coelho Rodrigues,Elysell Al1Wl'O Cavalcant:
Rod·j·;gwJS Alves (com
Martins, João Barbalho, Rosa Junior, Mon- restricções).-Manoel V:ctol'ino. - DOIJ,il~[jos
teiro de Barros, E. Wandenkoll<:., Silva Ca- Vicci1 te. -8 aldanlta JJIar:n7w.
nedo, Aquilino do Amaral. Raulino Horn, PiE' elo mesmo parecer a commissão de legisnheiro Machad® e Julío Frota; e sem cansa
particip,tcla os Srs. Catunda, Amaro Cayal- lação e justiça.-R. Nina R:bei1·o.-J. L.
vanti, Gaspar Drummond, Braz Carneiro, Coelho e Campos, -Gomensol·o.
Americo Lobo, Campos S:111es, Joaquim MurN. 182-1893
tinho, lJ. elo Amaral, Santos Andr,ule, Esteves Junior e Ramiro Ba.rcellos.
A proposição n. 50 de 1893, da Camara dos
O SR. 2° SECRETARIO
rle 1") dá
Deputados,autorisa o governo a abrir, no corconta do segninte
rente exercício, um credito supplementar de
955: 125$106 para v~i.rias obras do Ministel'io
EXPEDIENTE
da JUéltiça e Negocios Interiores.
A autorisação alludida foi provocada por
mensagem do Vice-Presidente ela Republica
Officio~:
que,em elata de 12 de julho, pediu um credito
Do I fi secretario da Camara dos Deputados, extraordinario de I. [30:982$106 para occordatado ele 1I do corrente, communicando reI' a diversas obras urgentes do mesmo mique aqueUa camara em sessão desta elata,não nisterio.
pôde dar o seu consentimento ás emendas do
A mensagem ,justifica o pedido com a deSenado, ofl'erecidas á proposição da Camara monstração seguinte:
dos Deputados que fixa a despeza do Ministerio elas Relações Exteriores para o exercício
Ob'l'as sanÍ/al':as
de 1894.-A' commissão de finanças.
Do Ministel'io da Marinha, datado de 10 a) Quantia despendida pela
verba-Obras-do exercicio
do corrente, devolvendo, sanccionado, um
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de 1893 e que tem de ser
extornada para o credito pedido .....................
Qua,ntia neces«aria pa,ra a conclusão das obras do Lazareto
da Ilha Gra,nJe, entermaria
dos Dous Rios, ho,pital da
Jurujuba .... ' ..... ........
QuaBtia necessaria para a conclusão do Lazareto da Ilha
GraLde, Hospital Marítimo
de Santa Isa,bel, ditos de
Santa Barba e S. Sebastião,
Hospício Naciona,l e colonia
de a'jenados.... ..... .....
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258 :224$"260

34:000$000

351 :074$916

Obl'as da Camara dos Deputados

b) Quantia.

despendida pela
verba - Obras - do exercicio de 1893 e que tem de
ser extornada para o credito
pedido ............. ,.....
Quantia necessaria para conclusão destas obras, visto
que do credito de 200:000$
votado peja leI do orçamento
(10 exercício de 1892 apenas
despenderam-se 67:766$530
sendo: 43:668$070 por conta
dos referidos 200:000$ e
24: 098$460 pela verbaObras., ..... , ............ ,.

24:098$460

156:331$930

Obms no qual'teZ do reg;mento
de cavalla1'Ía da brigada poliMai

Quantia despendida pela verba
- Obras - do exerci cio de
1893 e que tem de ser extOl'nada para o credito pedido., .....•............ _..
Quantia necessaria para a conclusão destas obras ........ .
Obras no qual'teZ da bl'igada
poliCial d rua de Eoaristo da
Veiga

72:795$862
112:898$)138

..

#

Quantia necessaria às obras
complementares do editicio 145:857$000
O governo pelo decreto n. 1158 de 2 de
dezembro de 1~92, abriu um credito supplem~ntar de 3.000:000$ à verba-Soccorro.s publIcos-para satisfazer não só ás c1espezas que
foi preCiSO effectuar em varios pont.os do territorio nacional, especialmente no littoral de
alguns estados, para prevenir a in vasão do
choler''-Iriorbtis, que se propagava por diversos paizes da Europa, em jmmediata communicação com os portos do Brazil, como tam-

bem para attender ao serviço sallital'io marítimo custeado pela União e continuar obras
em andamento, dos lazaretos, hospitaes de
isolamento, hospitaes marítimos, hospicio de
alienados e outras.
Essa quantia de 3.000:000$, reunida à de
100:000$ da verba do exercicio de 1892, foi
ainda insufficiente.
RMerem a mensagem e a demonstração
que do total de 3.100:000$ deixou de ser aproveitada e despendida a quantia de 516:792$293,
que cahiu em exercici" findo; como igualmente ca11iu a de 156:331$950 do credito de
200:00 11$, votado para despezas da remoçfi,o
do ;'ongresso,de S. Cllristovão pa,ra esta cidade
e obras neces~al'ias no edilicio.
A Camara dos Deputados, considerando que
são pouco lisongeíras as circumstan.,ias do
Thesouro e que algumas das obras indicadas,
por não estarem ainda começadas, podem e
devem ser adiadas, deduziu do credit,o pedido
a quantia de 145:585$700 para as obras com·
plG:mentares do quartel da brigada policial, à
rua do Evaristo da Veiga, e bem assim a de
35:000t para acquisição de um terreno, com o
fim deaugmentar o pateo centrrl e prolongar
as ca' allariças <lo reterido quartel.
A commissão de tinanças do Senado nada
tem a oppor á. conce~são do credito votado
pela Cama:-a.
Pondera, entretanto, que o estudo dos demonstrativos que acompanham o pedJdo de
credito,e quejustificam a distribuição do que,
em virtude do decreto n. 1158 de2 de dezembro de 1892, foi aberto supplementarmente á
verba-Soccorros publicos - presta-se a considerações que o Executivo não deve despresar. afim de que melhor se regularisam as
finanças da Republica.
Entre as verbas que figuram na referida
distribuição 11a algumas que absolutamente
não se compadecem com a indole e intuitos
legaes do credito aberto; a commissão cítarú,
entre outras as seguintes:
« Quantia entregue ao thesoureiro da Intendencia Municipal, para occorrer à despeza
de gado destinado ao abastecimento de ca1'l1e
verde, 350:000$;
« Quantia paga ao cidadão Augusto Bar·
bosa,pelo assentamento de cinco poços in~tan
taneos de sua invenção, 6:000$ ;
« Idem, idem a Aleixo Gary & Comp., pela
indemllÍsação do material da extincta empreza de limpeza pu bUca, 232:238'-'360;
«Gratificação abonada ao engenheiro,
Francisco Joaquim Bíttencourt da Stl va, por
trabalho~ extl'aorclinarios de planos e orçamentos que organisou para definitiva e apropriada instaliação das repartições sanital'ias
federaes, 3:000$;»
Como estas muitas outras verbas tiveram
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por classitlcação decididamente equivoca a
sua inclusão 110 referido credIto.
Cumpre, porém, legalisar as referidas despezas e a commissão, q Lte nfw pôde remediar
o mal, assume ê" responsabilido.Lie de sua approvação, confiando que a institui)ío do
Tribunal de Contas evita.rá a reproducção de
taes irregularidades. Nesta confol'midade,é de
p.a~ecer que seja acceita pelo ~enado a propoSlçao da Camara, abrmdo o credito supple·
mental' de 955; 125$106, para varias obras do
Ministerio da JustIça e Negocios Interiores.
Sala das commissões, li de agosto de 1893.
- lrlanoet Viclorino. - RoclriytleS A.lves.])omingos V'cente.
Q. Bocaytlva. - Saldanh,. Mm·inho.

N.183-1893

o presidente da associação Instituto H.
Kõpke, allegando:
10, constituir a mesma associação uma instituição litt.eraria e sCientifica, com o tlm de
promover e propagar a educação da mocidade
pelo desenvol vimento harmonico das faculdades men taes. median te a ministra ção do enSl no
integral e a adaptação da capacidade theorica
ou pratica de cada um á carreIra que definitivamente escolll" ;
2", ser o plano de ensino integral o que as
leis da Repl1blica tem adoptado para a organisação dos estabelecimentos officiaes;
3°, a competencia profissional, official e geralmente c,nhecida, do director tecllllico do
instituto por elle mantido, o Sr. JO,ão Kõpke e
4°, que os resultados do ensino cor1'88pondem ás informações do seu programma;
Requer ao St'nado que seja equiparado o
Instituto H. Kõpke, para os fins de sua institukão, aos estabelecimentos úfficiaes da Republíca, para q lIe tenham identicas regalias os
diplomas por elle e pedidos; equiparação,
que só póde ter como e.ffeito a promoção do interesae publico, visto que. conf rme diap em
os estatuto~ da referida associação. o seu prl·
mitl vo capital passou a constituir umpatrimonlo, que, no caso de dis~ol ver-se a instituil;ão,
reverterá ao municipio, o que tirou ao instituto o caracter de estabelecimento particular.
dando-lhe o de publico e imprimindo-lhe nesse
caracter os' intuitos de uma alevantada e
patrlotica tentativa de efficaz animação e
apoio aos poderes publicos em favor do ensino
popular.
A commissão de instrucção publica do Senad') julga do seu dever e tle inteira justiça
attesta;- que as f,llegações do requerente.
para lIoma Llo magisterio e do ensino nesta
capItal, correspvnd"m a uma realidade diariamente evidente na. alludlda instituiçã.o, e

1893

269

cujo conhecimento é pena que não tenha
maior vuIgarisação, e não colha mais copiosos
e abundantes fru ·tos.
Em nenhuma elas instituições officiaes de
ensino, a per!eita comprehensão do plano de
instrucçã.o geral. media te a ministração de
ensino integral. e a adaptação da capacidade
theorica e pratLa de cada um á carreira que
definitivamente escolha, foi melhor adquirida
e mais concreta e pOSitivamente applicada do
que no Instituto H. Kõpke desde os primeiros dias de sua ·fllndação.
O apostolado exercido pelo seu creador,constituindo-se o mais ardente defensor dos methodos moderno" de en~ino,e praticando atravez de todos os embaraços e resistencias estes
mesmos methodos. a sua incansa ve I acti vidade
advogando pela imprensa. tr-abalhando nas
commissões officiaes que desempenhou. sacritlcando-sf' em esforços constantes consumidos
no magisterio,tem sido a mais v:gorosa e convicta das ca anhas em favor da moderna
orientação da
gia e da educação.
Além disso cumpre que os poderes publicos
animem as prim0iras tentativas honestas e
dignas da imciativa particubr em favor do
ensino publico.
Não se trata rle animar a exploração mercantil de uma industria, triste situação a que
se tem reduzido em geral a cr... ação e desenvolvimento dos coIlegios particulares.
Não se procura acoroçoar a multiplicação
de fabricas de examinandos, feição deploravel
que tem assumido o magisterio particular.
Pelo contrar'io procura-se proteger e garantir uma instituição que é um protesto vivo
contra o falseamento do en::lino, da concurrencia sem escrupulos e sem seriedade que substitue o sacerdocio ela profissão pelos lucros do
nogocío.
Com a creação e manutenção de instituições
semelhantes poderam palzes ,-,os mais cultos e
adeantaclos realísar o grande ideal, o mais
perfeito objectivo do ensino popular, dispensar por inutil e 8upertllla a acção do Estado,
por ser o ensino do povo obra do proprio
povo.
Longe ainda estamos de conseguir esse resultado, "as por isso mesmo devem os primeiros ensaios receber todo o acolhimento e
apoio dos poderes da nação
Attendendo, .l?oís, a que o instituto Kõpke
o:fferece não 80 quanto ao objectivo de sua
creação, como de rel"erencia a sua direcção, ao
seu pessoal e material de ensino, aos seus planos e methodos pedag
a, as melhores garantias para de~empp
das funcçõe,s que a
lei confiou ás institUições correspondentes de
ensino official ;
Attendendll a que os exames parciaes e de
sufficiencia ou de madUl'e/.a prestados no referido instituto, desde que sotfram a fiscalisa-
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çfí.o de um jury composto de delegados dos
diversos estabelecimentos elo ensino superior,
podem e devem merecer igualou superior
confiança áql1elles que são prestados perante
as me:,as de exames constituidas por professores nomeados de entre os que exercem particular ou puhlicamente o maglclterio;
Attendelldo a que as garantias conferidas
aos exames pi'estados 110 instituto H. Kopke
podem ser cassadas quanuo a clirecçã,:> do referirlo instituto. o C01'lJO (bcente, os methodos
de ellsino, a ~everidade 11"'S eX,1,llleS deixem de
corresponder aos intuibs de exigencias da
lei;
E' de parecer a commissão de i1l8Ü'ucÇ['io
publica que fique attendid,., a petição alludida
e que seja adoptado pelo Senado o seguinte
JECPROTO N.

40 - 1893

o Congresso Nacioll<1l resolve:
Art. I. o Os exames parciaes e de madureza prestados no instituto H. Kopke serão
validos para matricula em quaesquer dos estabelecimentos do ensino omcial da Republica;
outrosim. os diplomas expedidos pela referida
instituição gosarão das mesmas regalias dos
que forem conferidos pelos institutos officiaes.
Art. 2.° Para que os actos e diplomas do
mencionado instituto se equiparem aos dos
estabelecimentos officiaes de ensino, é mister
que elle nã,o só mantenha o progr<1mma de
ensino ultegral, compre henrlendo as disciplinas exigida~ para a matricula nas instituições
de, instl'ucção superior, como se sujeite, quer
no processo dos exames, quer 110 julgamento
da capacidade dos alumnos iL fiscal.sação e
juízo ele um jury composto de commissarios
das respectivas congregações nomeados por
e1111.8.
Paragrapho unico. Não prevalecem para a
matricula das faculdades ou escolas superiores os exames que tenham soffrido a reprovação dos seus commissarios.
Art. 3.· O governo cassará aC\,~nstituto H.
Kéipke as v<J,ntagens e rrga,lias que esta lei
lhe confere si não fãr observado o que dispõe
o al't. 20, ou si, dada a hypothese da observancia da referida disposição, attestarem os
jUl'YS de exame por tres annos successívos que
o dito instituto decabio elo merito e aptidão
de sua direcção e corpo docente, e que é manilesta a sua incapacidade no preparo dos
alumnos.
Art. 4. 0 Revogam·se as disposições em con·
tl'i1l'io.
Sala elas commissões, li de agosto de 1893.
- Manoel Viclo/-ino. - Virgílio Damasio.

o mesmo gr. secretario lê e é posto em
discussão o requerimento coustante do seguinte
PARECER N.

184 -

1893

As commissões de constituição, poderes e
deplomacia e de justiça e legislação, tendo
presente a mensagem do Poder Executivo em
respo~ta ao officío do Senado de:22 de julho
proximo passado. na qual expõe as causas e
circumstancias qne determmal'am a prisão
do sen::tuor almirante reformô,do Eduardo
\Vandenkolk. carecem, ,para interpor o seu
parecer, em obediencia á ordem do Smmdo,
que 1l1es seja I'emettióo, com a bravidade
possível, o auto da prisão do mesmo almirante, acompanhado dos documentos e provas
já colligidas e cujl1 remessa é promettida na
referida mensagem.
Não podendo as commissões, na ausencia
desses documentos, conhecer a natureza do
crime em que incorreu o mencionado almirante nem tampouco o fOro, perante o qual
deve ser processado, são de parecer e assim
concluem:
Que em m3nsagem do Sr. vice-presidente do
Senado ao Poder Executivo s8jam reclamados
com urgencia os referidos documentos, afim
de que o Senado pOSSi1 tornar conhecimento
do facto, examinando-o escrupulosamente.
como é do seu dever, em vista da sua propria gravidade.
Sala das commissões, 11 de agosto de 1893.
-Q Bocayuva. -Joaquim 1i'elicío. -Aj-;stirles
Lobo.-Nina Ribei1'o.-1:'. ilIachaclo.- J. L.
ho e Campos.

o §l~ .•;João Neiva invoca a consideração do Senado pan\ este assumpto. A
commissão acaba dizendo que - é de sumrna
gravidade. Sem duvida, esta questão encerra
max;mi1 gravidade: trata-se de um senador
que foi preso e acha·se recolhido a uma das
fortalezas.
Pelo art. 20 da Constituição. o senador só
póde ser preso em flagrante delicto e crime
inafiai1cavel ; o Senado, porém, desconhece si
houve flaQrante delicto e si é o crimo inafiança ve!. O~preso responde a processo, segundo
consta officialmente ; mas tambem consta que
este processo ficou terminado, c1eclínalldo o
conselho da competencta de jUlgar o réo,
porque se tratava de UII1 crime que não era
milita,r e accrescentou tambem que não tilllla
havido flagrante
Ora, pelos termos do art. 20 ela Constituição, qualquer que fosse o resultado desse con·
selho, que na vida milíta.r se chama -Conselho de formação de culpa -, devia immedia-
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Parece ao orador que o Senado deve avotamente ter sido remettido ao
para
ser tomado na
que merecc:,se, CéU' <.t si este negocto, e o eleve fazel' com
lsto, nOl'ém, não sc tleu.
conselho está ter- lll'evícl<tde, porque, si enCel'l'al'-se a sessão anminuélo. n[o resta, duvida alguma, emhora o tes de se ter resol villo esta. q uestilo, teric o
saiba o Senado, não officiP"lllleme. ll1<lS por noti- Sr. :oent\Ltop '\Valllleilkolk, si l:ão vierem
està termÍl1l\do. agor'a as informações peclitlns,e18 esperar até o
cias f'xtra-oillciaes. Desd,~
e estamlo estabelecirlo
art. 20 ch Consti- <\11110 futuro,
O Senado n5.'1 deve ser indirrerente ;), sorte
tuiç[o que a
delJÍl\ reele um ebs seus membi'o~, ainda que crimimctter imme nat;1,mente
o::; rmtos, e não o tendo feito, a commis~ão no,o seja, e que se OCil3 p:'e.;o.
r,T~l1I.lcun-se yisitnr na cadeii1 os proprios
agora pede a remeS5:1 delles,
Pergunta o or~(lor: a má vor:.tade :11\,0 esti1 cr,minoso"; no e7lLretanto o Senatlo n.-\.O pede
manifesta llesta demora? E Cl mmdo virão estes mandar visitar esse companlleiro, saber si
de recurso,':>, e vem :'tgora. a coml)apeis? Diz o pal'ecer que: com lll'ge:1t1ía, o elle
pedil' uma, intbrmação que está. no
Poder Executivo os remetta ; nms, si n[o viedominio do puulico '?
rem, que ha de fazer o Senado?
O ol'i1dor não se opplíe ao requel'imento da
O SR. Q. BOC.\.YUVA - Nilo apoiado; tem commis"ão. m::ts pensa Que elle não eru, ne·
meios de i1gir.
cessario nest:ts (;UllU.j(;tJe~
O SR JoÃo Nn:rvA-Como ~ pois não vcio
uma sim pies men~agem em resposta a uma
requ2sição do Senado e para vil' essa mensagem não se passaram mais lle 15 Llii1s ? O honrado senado;' sétbe, c,lmo membro da commissão de constituü:ão e poc1rres, que depois de
tanta demora vpio somente a mensazem S3m
s::tr acompanhada ele documento algum cnpi- o
dessas
e :1,
com
tulando o crime.
Citar;), ao Senado por essa occasUtO a 1'e50- que terminou o parecer [bIS commissõe" remlÍ.e
e de consticuiçli.o
lução ele outubro de 1881, em que se diz que o das tie
olicial reformado não tem crime, não pode e
ha duvidi1
ser prC'so, 3,imla recus,wdo-se a qUi11quer
c0l11l11i63ão, dvil ou milit3.r; ficou assim re- nem deve ser
vogado o aviso que obrígaY1]. os ofIlcillCS ro- Beus mé'mbro:l.
o
nhecithts de
form<1nos a prestarem em quaIquer das
a
partições os serviços compativeis com as suas nado, cerLameni;e, o
i1clia sob a
cDerci tiv:\ ela
do
forças.
Poder'
l'ecolllÍclo a uma fortaleza.
O omcial portanto não esUt
a
Ci1mo preso tio Estado. e a
se imputa
porque recusasse fazer algum :iCl'viço ; e nem um crime ele namreza
nilo i1preciacb
ists se podia di1l' porque não se chamou esse
do qual as commisSenado, e a
oflkial a serviço por editae:; ou por qualquer
nii.o podeé'ão
,ernar a sU,a opinii1o.
ovtra fórnm, pOl'que elle el'a membro dC3ta
Cl'ê mC;l!DO que, só pela grn,viclad(~ do
casa e o Poder Executivo não o podia obrigar i13Sumpto, pel::, importallcia que eUe teve aos
ao serviço milit<1r
olhos do honrado
do
que
Executivo
[\0
Como agora se quer capitular o cl'ime deUe a mensagem do
como militar, quando já toi jnlg,\do que o co· -enac1o, em resposta a um requenmento
digo milita.r promulgado um mez depois i1pre::,enti111o por um honrado senador, actl1<1lde promulgada a Con~ti tuição, não '~il1l1a mell~,e a'Jsente, foi remettieb ás commissões
forçi1s nem valor algum 1 Ravii1 uma de- reunida.:l de constituiçlío e justiç::\,
NãD tendo sido ainda requerid2" a
elo
legaçilo do governo provi'lorio para qUG o
ministro da pasta rerormas~'e o codigo ; o mi- Sen::\do pel:l a u tOl'ic1"cle
nistro, porém, em vez de o reformar dentro previsto no art. 20 da,
o
de
(lo prazo de que despunlm, como governo re- nicl:'ode em que lhe cabia
volucionario, isto é, ate 23 de fevereiro, o fez inttl'fel'ir neste assumpto, é claro que as com·
com grande e,;candi1[o depois de promulg::tda miss,les se encont1'2,1ll Lle::mt';:l de uma di:lculdaele occaslona.l, que só
serremoviLli1
a Constituição.
Portanto, :::i este codigo não tem 1'<1101' al- pelo reque:'imento com que tm'minou o seu
gum, como foi já deciclilJo pelo 10 tl'ibunal do pi11'Ccer.
O oradol' nilo está longe ele concordar com
paiz. a que propusito vem c<tpituhw no codigo
criminal da armada o crime do senador o seu honrado collega em que o Senado deveria ter, em emergencias semólbn,ntes, mais
preso '?
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amplitude de autoridade e de acção, do que
aqueHa que Yirtualmente result.a da interpretaQ<'io authentica do art. 2° da Constituição da Republ1ta.
O SR. JoÃo NEIVA - Apoiado.
O SR. Q. BOCAYUVA- Apl'eciandoos factos
fóra deste recinto, tem sustentado a opinião
de que, effect'vamente, em casos identicos,
cabe ao Congresso, pela propria natureza da
sua constituição, e pela soberania de que eUe
é de facto legitimo depositario, o direito de
ter uma iniciativa mais decisiva, mais terminante do que aquella que parece ter, em
virtude das restricções da propria lei fundamental.
O SR. JoÃo NEIVA - Folgo muito de ouvir
esta opinião de V. Ex.
O SR. Q. BOCAYUVA - Mas o que theoricamente póde sustentar, a doutrina que lhe
parece mais acceitavel, de accordo com os
precedentes estabelecidos pela lei fundamental de todos os paizes, que teem o mesmo SYStema de governo, não é certamente aquella
que deriva da lei escripta,a qual todos devem
obediencia.
E, si por um lado é sempre essencial respeitar as fórmulas, que são a garantia do
direito indiVidual, com relação áquelles que
se encontram em situaçã,o identica, não é
menos verdade que os corpos deliberantes
tambem não se podem eximir à acção dessa
outra fórmula du. deferencia de confiança e
de respeito reciprocos, que devem salvaguardar as relações entre os poderes insti tuidos
pela propria Constituição da Republica,
Desde logo ha um facto notaria, profundamente lamentavel, mas por isso mesmo altamente impressíonador do espírito publíco e
do proprio Senado, que esta evidente, que
não póde ser contestado,e que até certo ponto
parece ter legitimado a acção do Poder Executivo, interferindo muito legitimamente,
no exercicio do seu direito, em cumprimento
do seu dever; é o de ter sido preso o Sr. senador Eduardo \Vandenkolk a bordo de um
navio, em acção de guerra contra e governo
..'
da Republica.
O SR. ALllIEIDA BARRETO -Não ha guerra.
O SR. Q. BOCAYUVA - Pergl111ta, como não
ha guerra?
O SR. ALMEIDA BARRETO - Foi preso em
flagrante?
O SR. Q. BOCA YUVA responde que o Sr. senádor Wandenkolk foi preso em attitude de
hostilidade clara e manifesta contra o governo da Republica, em acto de rebellião.
Este é que é o facto notorio e evidente.
O SR. ALMEIDA BARRETO dá um aparte.

O SR. Q. BOOAYUVA pede licença ao· seu
honrado amigo para divergir da sua respeitavel opinião.
Comprehende que da parte do honrado senador, como de todos os collegas, deve haver
zelo na defesa das immunidades pa.rlamentores ; mas tambem as immunidades parlamental'es não foram inventadas para capas; é
delictos, ou de crimes de nenhuma espede de
uma nova garantia commum de despeza que
interessa sem duvida, a autoridade moral e o
prestigio dos corpos deliberantes, mas que
não podo servir de salvo conducto para perpetração de crimes de nenhuma natureza.
Quando por conseguinte como se dá nesta
triste occurrencia, um membro do Congresso,
abandonando o seu posto, durante a sessão, e
em qualquer ponto do territorio se levanta
em armas em attidude de rebellião contra o
governo da Republica, não póde o Senado extranhar que disso lhe resulte o constrang['
mento pessoal por algum tem'[Jo, pelo menos
emquanto seus collegas se informam das circumstancias que rodearam o facto, e da maior
ou menor h&lgitimidade da sua prisão, da legalidade'ou illegalidade com que se procedeu
no seu arresto.
O SR. ALMEIDA BARRETO dá um aparte.
O SR. Q. BOCAYUVA-De um paquete mercante 1
O SR. CoELHO CAMPOS - Essa defesa não
serve.
O SR. Q. BOCAYUVA-Não crê que possa, esta
ser a melhor defesa do nosso proprio colIega;
começaria por ter contra si a propria opinião,
as proprias declarações escriptas e apropria
attitude de S. Ex., que não se desdisse, que
não se retratou, que não desconfessa a intenção manifesta que o levou a assumir a attitude em que se collocou, da qual lhe resulta
o constrangimento em que ainda. se encontra.
Nem as com missões reunidas nem o Senado,
na opinião do orador, podem abrir debate sobre a natureza do delícto, nem sobre o fôro a
que, porventura, deva ser submettido o honra.do collega, nem sobre a circumstancia de
haver elIe sido preso ou não em flagrante de,
lieto, pois todas estas questões escapam ao
conhecimento .to Senado, na ausenda de documentos sobre os quaes possa firmar seu parecer; e acredita que eUas não poderiam dar
de sua independencia, de sua isenção e de sua
imparciulidade, melhor testemunho do que
não formulando absolutamente o seu parecer
na b"se das informações que foram prestadas
na mensagem peio Poder Executivo dirigida
ao Senado.
As commissões prescindiram da opinião do
Poder Executi vo,aliás externadas prolixamen-
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te, antecipando a qualificação do crime e até
a designação :\0 fôro a que deve ser submettido o Sr. senador vVandenkolk, reputado
delinquente.
As commissões não fizeram c:1bedal destas
intormaçtÍes; entenderam e entendem ainda
que ?S unic08 documentos que lhes podem
s~r."ir de ba::;e para formularem parecer defimüvo no aBsumpto são esses que elIas reclamam no requerimento com que concluem seu
parecer, sujeito agora <tO debate.
Si o Poder Exitcutivo, por qm,lquer circumstrmci8" deixando de cumprir o seu prodever desacatando a autoridade do Con~resso, deix"r passar um tempo que for
JUlgado razoavel para a expedição prompta
dos dO.,9umentos exigidos por esta Cltm<wa, ha
occaSlaO, como pomlerou ao seu collega senador pela Pai'ahyba, de interferir o Semtdo
com a Slm ant0ricl;:tde para
que esses
documentos lhes s~jam
dentro de
um
determinado; e si cleiltro desse
as documentos
não vierem, o Senado fiC;1 livre, póde proceder como entender
conveniente.
O SR . .JoÃo NEIVA
Uma vez que o prazo
não seja,
Estamos a terminar a se~$ão.
O SR. Q. ROCAYUVA-Deve ainda dizer ao
Senado que é dos que sustenta a doutrina
consignada nas leis parlamentares ria Inglaterra e nas leis pal'lamental'es flmericalms,
de que ao Congresso Nacional assisÍf~ a autoridade de por sua pro pia, iniciativa poder relayar da prisão qualquer de sem membros
que soffra al~'uma coação lllegal, ou que se
encontre victima de alguma prepotencia, de
algum pi'ocedimento não fundado em lei.
Por consequencia, as commíssões não foram/ como das ]!alavus do honrado senador
se pode deprellender, ao
de tornarem-se
cumplices do Poder Execbivo em procederes
dos quaes resulte coacção da liberdade do
Sr. senador vVandenkolk, constrangimento
em que elle se acha, dilatando o prazo da sua
prisão, caprichosamente, com:) si o Senado
pudesse ter nisto algum interesse ...
O SR. SALD,\NHA MARl,<"Ho-Apoiado.
O SR. Q BOCAYUVA ... e o interesse das
commis~ões é o interesse do Senado.
Longe disto, o que resulti1 do parecer das
com missões reunidas ti que neste assumpto
fiquem ao mesmo tempo salvas a dignidade
do Senado e do Poder Executivo, a quem no
desempenho llos altos intei'e~ses que lhes estilo
delegados, não se pOde lambem recusar meios
de
indispellsaveis para a manu tenção
da
clt1 paz e a da integridade do governo republicano.
8 SR. JOÃo CORDEIlw-Apoiado.
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o SR. Q. BOCAYtivA-Por consequencia si
o Senad? entender que pcl,t approvaçilo destas
conclusoes, podem Vlr em bl'eve prazo os documentos precisos para entrar-se no conheCimento do c),ssumpto e tomar-se uma clelibe:lei.1ntiva.'assentil·á no requerimento das
commissoe::!. Si entendei' que é clispen~avel o
eXH,me dos ~locu'!1entos, para poder deliberar,
as <:ommissoes nao se oppõem a isto' acceiGarao com prazer a solução que ent~nderem
os seu~ ilo:1l'aclos collegas que póde tee esta
questao, lst@ e, uma solução igualmente
digna para o Senado e para a autoridade do
Poder Executivo.
Ü
§::.~. ~lIaiIll,';:pel Wíie1oriiilo- Sr.
preside:1te. a situação do Senado ti realmente
melindrosa, e creio que está no espirito de
todos, no sentimento individual de cada um
que esta sHuaç[o não se deve prolongar. '
O SR, Q. BOCAYTJVA-A})oiado.
O SR. MANOEL VrcTORlNo-A anciedade pubItca a ll~ssa propria anciedade, o respeito
pela dlf!!,ld~rle de;:tepoder que representamos
e pela digmdade de cada um de nós, tudo isto
clama por uma 801u\:ão.
O SR. SALDANHA lvJARINHo-Apoiado
O :;R. iVI \NOEL VICT08.INO-Existe um criminoso ~ E' possivel; m;\s é tambem necessari'1 que se facultem a esse criminoso meios
para se defender, meios que o justifiquem. si
elie póde justLicar-se; e que se í~,cultem
tambem aos poderes competentes meio, de
applical' a lei, si ella deve e pôde ser
cada.
Nos não teremos nem devemos ter a1.l30luta mente interesse nenhum em involver sob o
titulo ou preíexto de respeito ás immunidades parlamentares v propos}to de impunidade
a. um c;'unmoso, a quem, collocados nest2. situat;ão~ enten~essemos gue deviamos amparar: nao estarJamos entao na altura do nosso
dever nesta casa.
Entretanto é mister que uma soluç"io se
e si as proprias commissões pedem documento.> para formularem seu juizo, e necessario
que eUes venham e com a maxíma urgel1cia
l/ue o acto reclama,
São as commiilsl1es que reputam indispensaveis r-sses elementos p\ra formularem sua
opinião.
Portanto, é inadiavel ta,mbem que o poder
publico yenha em auxilio das commi:3sôes,
não demore estas informações.
Real~mente já vai tardando a .solução deste
problema, ..
O SR. SALDAl'IHA MARlNHo-Apoiado.
O Sr::.. MANOEL VICTORINO .. ,tardando nara
nós, tardando para o preso e tardando para
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o proprio Poder Executivo, que deve cercaI' dífficíl e singular, uma vez que outro poder
suas resoluções d,o) todo o prestigio, como for mais solicito em pr0teger um collega
actos consoantes às leis, para que nem de nosso collocado em uma prisão sem as formaleve se supponha que elle é arbítrario,
lidades legaes, e sem as garami.,s que a
ra-se no capricho ou em sentimentos menos nossa solicitude n[o llJe depal'on.
confessa vei s.
Estas circumstancias si"lo poderosas, e como
Todos os poderes do
devem collaborar devemos ir ao encontro dos acontecimentos
para a solução deste caso que o proprio exe- para prevenil-os, por isto e mister que estas
cutiV'o reputa singular, unico e original.
informações venham com urgencia e que
Na Sua mensagem dirigida ao outro poder, estes documentos seje.m apresentados com
ao Poder J1.1diciario, elle declarou que está presteza, porque,decorrido um prazo razoayel,
disposto a acceitar e pede o concurso do Se- o Senado pode e deve Il;anclar sustar o pronado e do Supremo Tribunal Federal para cesso, sejam quaes fOI'~m as circumstancias,
resolver as du vidas que p08sam haver nesta desde que nã,o tenhamos eleJ-uentos para julquestão, no proposito que ninguem póde re- gar, desde cue não haja fundamento pa,ra
putar que seja menos sincero. de respeitar a consentir que o nosso collega n110 tenha siConstituiçi\o e de cumprir as leis da Repu- quer a nota de culpa que nfio se nega ao
blica
mais vulgar criminoso dentro de 24 1101'a5.
Ora, o parecer apresentado
essas in- afim de que elle saiba qual o motivo da sua
formações, mas alémdaquillo que o parecer prisão; SCi esta nota de cuip:t clara e expressa
declr.ra no seu proprio texto, deve o Poder poderia decidir o nosso procedimento no julExecutivo conhecer dos nossos sentimentos gamento desta questão.
nesta questão.
E' mister, pois, que os documentos que
Esses sentimentos são o de que no mais s, ,licitamos venllam quanto antes, l)ara que
breve prazo possível tenha solução o grave o Senado saiba se eleve con~entir que este
aSSllmpto qlle nos occupa.
processo continue ou não; por isso, além do
Precisamos conhecer si o nosso collega está meu voto ao requerimento apresentado, tenho
legalmente preso ...
o voto individual e, posso dizer, collectivo do
Senn.do, cuja anciedade nesta questão é m[),O SR. Q. BOCAYUVA - Apoiado.
nifesta e exige que o Poder Executivo apresse
O SR. MANOEL VICTORINO ••• si o crime é a solução desta questão pOI' 11(:nra SUl, (:l em
realmente illafiança vel e si a prisão foi feita respeit,o à Constitui~·ito, frllstanclo assim ql:alem f1agr::mte e si além desses dous factos que quer exploração revolucionaria que por veunão são duvidosos para a grande maioria do tura queiram til'ar da sua reacção cont,'3, lL
p:tiz e para a grande maioria dos jurisconsul- fl1Jlcção regular dos poderes publicos.
Degde que o Poder Executivo está disposto
tos,se nos diga,si essa f1agrallcia e im\mançabilidade são attestadas com todas as fbrmali- a aceitar as deliberações desta casa, e as dedades que as g~orantem e firmam como ele- cisões do Podei' Judieiario,desde que está cUsmento do processo, de sorte que ainda C[uan- posto a cumpI'indo essas disposições e resp8ido se dessem os fact03 aUlldidos, a preterição tando as resolut;ões desses poderei', dar de si
dessas formalidades f2.ria com que elles não as melhores arl'has de obecliencia à Constituipudessem subsistir com a evidencia e valor ção e às leis e de 118illelugelll ás opiniões do
juridico indispensavel para a }Jl'osecução do paiz, (me seja solicito e nos ml1nde est,as inprocesso.
formal;ões e que os seus auxiliares sejam cuidesses
O que se deu perante o Supremo Tl'ibunal dados os e escrupulosos 11ft
Federal foi a concessão de fvr,bea,-C07jJUS por esclarecimentos, na remessa.
documcntncompetencia do, autoridade processante.
tos, atim de que não venham eiyados Ms
O tribunal não contestou que o cr.ime fosse mesmas incorl'ecções com
mais de ume,
em flagrante.
.:
vez tem sido remetticlos a
e a outra casa
O que não reputou legal e o que conte,tou do Congresso, collocando-nos em posit;ão diffoi simplesmente a autoridade perante a qual ficil e espinhosa e contrariando o apreço e
Y210r que deveriam os prestar á taeB informao processo tinha, sído intaurado.
Esta circumstancia foi o que o levou á C011- çães, ás quaes desejariamos dar todo o concessão de habeas-corptôs.
cur'so do nosso prestigio, no nosso apoio moOra, si o nosso collega se acha em circum- ral e do apoio dos nossos votos, para, que o
stancias semelhalltes,si não é perante o poder mesmo governo se desempenhe plenamen-:'e
competente que este processo está "endo in- da missã.o
de ma,nter a ol'Jem pust'1ura,do, elle poderá, si as circnmstancias plici:L e sus'enl;ar as instiT.uições.
milItarem elo me8mo moelo, pod~l'á encontrai'
O nosso empenho, portanto, é que venham
junto a outro pode~' para a sua prisão llm, essas illibrmações cum a maior brevidade,
meio de resguardo ou pí'otecção legal, o que i mas ql1i: sejam completns.
nos colloca 8Jé certo ponto em uma posição I O Poder Executivo procme dentre os seus
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auxiliares tt,(llH:lles que maiores conhecimen- parecer, que os documentos venham com urtos tonham destas formalidades essenciaes, gencia, porque é mister decidir quanto a.ntes
que são a garantia, do direito; que conheçam este assumpto. Si a urgpncia não Ior
as verdadeira" normas juridicas, e que estes tada pelo Poder Executivo e não vier ag
reunr,m os documentos que nos são necessa- informaç<les dentro do curto periodo como
"fim de que as inforlIlaçàes sejam com- são exigidas, então o Senado, a requerimento
; de sorte que não nos vejamo;) nos de qualquer' de nós e ate da, propria commisapuros e nas difficuldades em que nos acha- são, como creio, tomarà a resolução que a
ríamos, si por aCasO viessem truncadas, imper- Constituição lhe faculta, qual a de slutar o
feitas e viciadas, o que viria contrariar a processo e mandar soltar o accusado. (11i1Aito
nossa aspiração e as expressões dos nossos vo- bem, ?ntlito be,"')
tos, ele que todos os actos do
tenham
A discussão ficá adiada pela hora e com a
se inspirado no respeito á
e na observan- palavra o Sr. Virgílio Damasío.
di", dos seus preceitos. Que mande informações
O SR. 2° SECRETARIO lê os <:p<:minl'pp. telecompletas é o meu
e o desejo do Se- grammas:
nado.
FRlBURGO ll-Secretarb. do Senado- Rio.
Temos o maior empenho em dar solução a
«Acaba de fallecer repentinamente o Exm.
esta questão. NeUa está empenhada a nossa Sr. senador Theodoreto Souto. - A.gente deI
dignidade e o respeito ás instituições.
estaçao .>?
E quanto ao no~so coHega, creio que elle
FRIDUlWO, 12-Ao Exm. Sr, presidente do
terá tambem muito maior interesse de por Sen:1do
Federal-Rio.
meios legaes defender-se da sua attitude,cuja,
«Carpa
do Exm. Sr. senador Theodoreto
respon~abilidade ~lle assumiu e continuará a
assumir inteira perante o paiz e perante a Souto partiu daqui em trem Qspeci:;tl, ás 6
homs da manhã, devendo estar nessa capital
historia.
O honrado senador preferirá, sem duvida, ás 11 horas. -,Agente da estaçüo.»
,re.spondel' perante o tribunal competente e
O §l!.'. RlíIUll1l0211 'J.Tiic!ton~in.o
defeilder-se dos crimes ele que o flCCUS,{m, a
ter, por meios que pareça 1
conde- ,-,imento de atlr'nçc7o) - Sr. presicl?nte, a.
scendencia e generosidade de nossa parte, noticia que acaba de ser lida. ao Senado
uma defesa que não ficará na altura do seu i não póde deixar cl" encfJOtrar no animo de
amor proprio e na elevaçJo de sua dignidade todos os SI'S. senadures o écho sentido do
e que, por outro lado, n[o é compatível com o peZ:lr que
morte do representante do
cumprimento severo dos nussos deve~es, que Csn,r:1 devia
despertado, quel' no seio de
nesta emergencia devem consultar antes o sua ramilia, quer na est.ima e na ::dreição dos
ime1'':'sse geraL do paiz do que as sympathias seu;; cOl}[,erraneos e de todos aq uelles que
pessoaes que p(.ssamos tel'. (.t]Joiaclos.)
tinham tído occasíão de apl'eciar-llle o
Por conseguinte, votando;). favor do reque- talento e sentido o (ffeito hi>netico dos
rimento, traduzo o s~ntimento do Senado, CllJe sel'viç',os por elle prestados, na administração
esta q1lestão tenha a mais breve solução, e na tl'ibuna parlamentar do seu estado e cli1
porq'1e ninguem m:1is do que nós terá o maior União. CApo:c!dos.)
interesse em ver resolvido o caso, summaDa vida do illustre morto ha. um facto
mente grave, de ~cco1'do com a lei, m'i.o pre- que 8 t,~l vez 2" mais brilhante pagina da sua
jUdicando, c antes salvando a dignidade col- biographia. e que devi:J. ronstítnir o epit:1p,üo
lectiva desta corporação a diglliclade
gravado sobre a lapide que l1a de cobrir-lh os
do accusaclo_
restos!
Foi elle quem assignou n. lei que extinEste esforço, ou este empenhO exprime, e
exprime tle um modo evidente, um escrupulo guiu, no Am,l,zonas, o ultimo élo de SUjeição
muito razoave] e honesto, de desempenhar servil, que acabelU C'Jm o ultimo vestigio da
n088a8 funcções, mas de accordo com a lei. escravidão daquellas
liberrimas
O pedido não póde ser recusado pelo Senatureza e
pelo poder surnado, porque, do
seria aggravar a preher:dente e
dDs seus rios e da
nOSS:1 responsabIlidade e a situação elo i:l/'- sua fertilid:1cle nativa.
cusado.
O fina.do soube conquiSG:11" p:1ra sun, vid:1
Qlw.nto ao nosso E'entimento individual de homem publico, e-se subsirUoo que
ou coUectivo, é, como acabei de dizer, e~Te é uma d,),s e,tmphé's m,is bri'lhnntes,
- l I de"
e1' resolvida a solemne e ímpe·
na épopeé1 glurio:::a du aüolIcÍonísillo e
rios~, conjlll1Cf,Ura, respeitando a lei e salvandu a n '88:1 honra. e a
honra c\.J
O
emine!ltemente libera.l deT!ieodohonrn, ,:0 1'80, si elle o é.
. retoSollto.!ilÍ o incP1Hivo,t()[oestllnulo tecnndo
De aecúrdo com essas
voto insistindo Itlue l1ttljuella3 paragen::i firlllou a conqUIsta
particularmente na phra8e empl'egad<1 pelo liberrima,prenuncioda gloriosa revolução que,
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depois de ter e:I:tinguido a escra vidi'\o no Bra-I-"er no auonymato da historia, em qUê' todos
zil, proclamou o l'egimen repilbl!cano com a nós nos havemos de confundir em uma época,
sagração solemne da liberdade ne8[a~; ph~gas. mais.:lU menos, longinq ua, o patl'iotismo de
O espirito :lo iilustre morto,
absrto tJdo~ na grandeza da nação, a difl'usão das
ás conquistas liberaes, tendo
ao 311- rnole·:ulas LIa l106sa viela na vida da nação futigo partido liberal o auxilio
da sua tE;'",; quando mais tivermos no que ha de
iniciativa e dos seus esforços, collalY'rantlo mais perenne do CJue o bronze, nu verdade
lI ara RS reformas mais adiantadas, realisadas dos monuIll<:mtos legislativos, a. retribuição,
por aquelle partido, o
do illustre o premio devido ás nossas hesitações e anmorto a.cudiu pressuroso ao movime;üo
; quando tivermos na applicação
realisado a 15 de novem bro, prestandoleis a fonte fecunda da grande prospclhe o concurso activo. forte,
da ridade da Republica, entilo, sim, elle terá, no
sua eloquencia, cujas provas
vezes ,,'lencio mesmo do tumulo, os applausos mais
elle deu nesta tribuna e cujo esforço tantas eloquentes e mais duradouros do que aquelles
vezes empenhou (1m favor das cau:ms as fiai:; que possam tn1118mittir-se no rUldo das
i o\!aç6es populal'es e no juizo. mais ou menos
nobres e genel'o:ms,
A sua biograp::üa ha de ser es::oripta quando a~to SOl1ante dos interesses presente;:;; elle
desta agitação ficarem os monumentos ;nde· e;lc(·ntrarà nv serenidade do ultimo SOl;lilO o
leveis do patriotismo ler:islativo da Cons~i- ,'econhecimento vCí;adu pelo seu paiz aos que
tuinte e das sessões legislativas subseqcH·ntes e am:iliaram a colher os fructos da libel'da(Ie
que consolidaram e completaram a grande e da, rlemocTacia !
obra da Republica.
A uós outros, companheiros seus de tl'a·
Na collaboração das leis complementares, bulho, resta apenas testemunhar o nosso proDU da or;mnisação da Republica, como 110 fundo pezar e o n,}S50 sentimen~o, por nos
proprio tl'abalho da ConstituiI!te. eUe €lmpe- Lltar (ap'mtanrlo para a (i'ente á esqHo'da) nanhou-se virilmente e í'L SUll (:iahtica vi- q aeHa cadeira que €llle occupa va o auxilio da
branté3, a sua logica vigorosa, cujos recursos sua eloquencia e o esforço sempl'e actIvo e
admiraveis tantas vezes se eXemp!iiiCí1n,m)' sempre (iedicaclo, da sua intelligencia Jucida
nesta casa, a sua habilidade de oradOl' ames- e dc~ sua illustração pouco -vulgar. (Apoiatrado na tribuno, foi tudo isto posto ao ser· 1dos.)
viço dos interes"es da Republica e CODcorreu
O Sr;l1ado h1menta a morte do illustre 1'eppderosamel1te para os monumentos legiSla-l presel1tante do Ce:1rá e depõe sobre o Sê..U tutIyO;; que o respeIto da posterIdade e a 6Sb,' mulo as vIvas s3.udades que delXa sua ausenma,o conceito da historia,hão de vir a sagrar. cia, saudades que 8e:'[0 para os seus filllOS o
como a recompensa a mais b'ilh<cnte e a estimulo o maIs fecundo, afim cleciue élles i'emais completa, c Jlhida 8.0 lado da í:::tgratidilo produzam na vida pu!Jlica os serviços pree da injustiça do momento.
stados ao p.1iz
seu íllustre progenitor.
O nustre mcl'~o enc'ontrará e:lcão nessa
Em torno do cumulo que se alw8, nós nos
evocação de além tumnlo, ne'sa immona- curvamos com o respeito que me ece a malid,tde que nos dá a transmissão 11l01ecula i1 moriâ. de um illustre morto e com o pez8.r que
molecula, particula a parl;icuü1. das ideas, não ;:odemos deixar de~ributar ao trespassados sentimentos, da força viva ela nOS"fc O1'ua- IaeGto de um ui.3tincto patriota, que na sua.
nisação, transl'undida nas geraç'''cs Vílldou~a" ntla "oube 19ar o nome <], conquistas lib,'l'aes
e pe. petuando-se por nossa obra e por nOS"DS 1 e fecundas, e soube, mais do que tudo, subde p2rdUl'M', nas screver um dos prote,stos mais ,·ehementes e
esforços, nas leis que
instituições que hão
pr03perar, no 1)1'0' maÍt! vivos contl'a a escI'avidão no seu
gresso que ha de vir, que ha de ·'·ur'o'lr l):1ra (Apoiadús; ;·;w;'to beoL)
o grande povo desta Re)ublica, .ql1alfdo "elle
Em nome, pois, elo Senado, e revivendo as
ti ver a realidade das insW'tu;çC:es, quando glorias do illll~tre mól'to na sua presidencia
tiver a demoastração viva de nossos estai'ços do Amazonas, S<1l1dO-ihe a memoria. fazendoe de que o nosso tl'abaU,o ele hQje niío :l~', de me ol'gão do sentimento de que toüos nós n08
ser infecundo; o illustre morto, digo, ellcon- achamos possuido:;:. (,'lpoiados.)
trará apatria aspirada
seus sonllOS de
Proponho a V, Ex:, Sr. presidente, que
liberal e
suas conquistas de renu- COl1.,ulte o Senado si, em homenagem á morte
do senado;.' Theodureto Sonto, consente em
blicano!
A hora dajustiça soará quando os se'lS e os levantar aSll& sessão. (Apúiaclos;ínuiiO
nossos esforços de hoje se iclentiiicarem na
perpetuidade desse bronz2,o monumenw, I <Dl ®li~, La&éL~- O hr,nrado senador
quando_ a nossa obra conf;Jl'rnar-se com <1s: pela Balda aca,ba de manifa~t:ir perante o
asplraçoes maIS sagradas e mais yivas clt1. I Senado, com o bl'ilhantismo de phrase que
grande e podei'O~a nacionalidade brazileirD., Ilhe é peculiar, os .sentimentos, tanto desta
quando a sagraçao pOSbCl'a ou vmdour", env01- i caEa como elo pubhco, pelo falleclmento do
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noSSo presado com!'anheiro. Permitta o Senado que eu, reuresentante do estndo do Rio
Janeiro, onde· o Dl'. Theodursto Souto teve
a parte mais brilh~~l1te da sua e~dsteDcia
veni:a, a meu turno, justamente exteru2cr
aqui 08 sentimentos chorosos do povo fluminense.
Releve o Senado que eu venha lembrar e
ligar á memoria. de TheodureLo Souto as
mais suaves recordações da minha juventude.
Foi na minha terra na.tal, Sr. presidente,
que o Dl'. Theo inreto Somo, passando da bohemia escolastica para a vida ele ad.'fogado e
de homem publico, assentou (1, sua tend;), üe
tra,balllO. Lá, eHe se l'evelou, de um só j2"ctO.
um talen to pujante e um d·5fellsor de ícléa.s
nobres e generosas, que o fizeram apreciado
por todos 0$ habitv~ntes elaquelle logar.
A seu lado teve elle, e foi isso o incentivo
para a defesa e para a propaganda <las idéas
liberaes que sempre formaram o meu credo,
o nobre e distincto companheiro seu, o Dr.
João Damltscel1" Pinto de Mendonç,)" seu digno emulo na sustentação das idéias al,·vl\'nta(l<1.s da líberda:le e LlCl. grandeza de,ta
(apooar/os) e hoje fóco lumino:lo do fôro desta
capital ambos rivaes na gIOl'Ü", que souberam colher' da tribuna juLliciari'l. daquella
terra e depois aqui ne3ta grande capital.
Com o estimulo deste dous vultos distinct03
da pati'ia brazileir~1. e que são glorias suas,
eu confesso que creei o coracil',o e o caracter
com que Llepois vim a deFender as idén.,ê !ib",·
raes extremadas, com as '1uaes e1le:; entij,o
não s:mhavam, mas que fizeram a transformação política do p:üz e o ennobrecimento do
do nome brazileiro !
Em nome do povo fluminense eu venho depositar sentidus pezames .~obre a tumha de
Theodureto Souto, (JfH:to bem; mM:/O bem.)
1) S;r-. lPlf'2!'>1lid·:entt;·t') - O Sr. senador
Manoel Victorino propoz q'.\e o Senado suspendesse a ses:ôão, em ,Iemondtração de pezar,
pelo fallecimen"o c~o nos~o illu;Jtl'e distinct.)
compa.nheiro Sr. Theodoreto Souto.
Não ha numero paro. deliberar a respeito;
mas, pal'ece-me que. em um caso desta ordem,
attenta a naturezá do assumpto, o Senado
poderá J'esolver com qmüquer numero de senadore8 presentes. (.·lpo;(edos; muito
Assim, conü'ndo com [l, a.nnuencia dns collega., q ne se ach:1m precóent8s, V'}U tomar
respo'1sabili(tade de, em l1DI:J.a do Senado,
suspender a sessão. Ulttíto bem.)
Na fôrma do reginiellto do :3ena,do, nomfi.
para acompanhaI' o
funebre do 1l0S:lO
companheiro uma commíssão composta dos
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Sr.>_ ,JOã0 Cordeiro, ,Joaquim Sarmento, Luiz
D"lf<no, João Neiva, La.per
Joaquim Perlumbclco.
A ordem do dia pa,ra a ses~[o
será:
Discussão unica do parecei' n. 177, de 1893,
da cOn1míssão de constituição, poder,~s e diplom:1cia, opin:1nrl0 pela concessão da licença
pedida pelo S-:.'. senador Souza Coelho;
Votação em 3' discussão, da proposição da
Camal'a dos Deput:1dos n. 35, de 1893, regulando a ,.puração . da eleição do Presidente e
Vice-Presidente d<t Repnblica ;
Continuação da 3' dita do projecto do Senado n. 5. de 1893. modificando o decreto
n. 848 '113 11 de outubl'O de 1890, que regE.' a
organisação e pl'ocesso da justiça federal;
3" discussão elo projecto do Senado n. 18,
de 1893, elevando á categoria de alfandega
a mesa de rendas geraes ele Cal'aveUas, no
estado ela Bahia ;
2' ditn. da proposição da C<l,mara dos Deputalos n .. 31, de 18\)::l, tnmsrerindo para l'l'Iaria
Eurídice de '.ranjo Neves a pensão que do
Estado percebia sua l'allecicla mãe;
:3' dita do projecto do Senado n.
de
1893, concecLnclo licença por umanno, com o
Ol':lel1~'Ao, 8,0 juiz substítll to secciona.l de
Santa Catharini1, Augusto Netto de Mendonça;
2, dita do projecto do Sen,do n. 17, de
1893, que regula o aforamento perpetuo;
3' dita da proposiçã) da Camara dos Deputados n. 41, de 1893, autorisando o Poder
Zxecutivo a mandar contar ao capitão de
fragata Pedro Nolasco Pereira da Cunha,
como de embarque, o tempo em que commandou a galeota Quin.z;e de Novembl'o j
3' dita elo projeeto do Senado n. 30, de
1893, detel'minando que o governo providencie no sentido de ,er mel11orq,da a reforma
do I" tenente da al'mada Camillo de Lellis e
Silva;
2" dita do projecto do Senado n. 37, de
1893, incluindo no calculo do tempo de serviço
a jubilação do lente da Faculdade
le
do ;~io de Jandro, Dr. João Damasceno Peçanha da Silva, o tempo em que o
mesmo doutor ser'liu como alumno-pensionista do Hospiral Militar e como cirurgião do
corpo de saude do exercito;
2' di1x:1. da proposição ela Camara dos Deputa,dos n. 38, de 1893, concedendo a D. Leonilla Octrwlna de :vrenezes Souza, a I'eversão
da pensão que pel'cebia seu ilnado marido, o
ca)itiIo do ex'~rcito Luiz Fra'Jcisco ele Souza.
Levt1nta-se a sesão á 1 1/2 hora da tarde.
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79 a sessão em 11 fie egosto de 1893
Presidencia do Sr. Pn,dente de 11foTaes (vice)J"csiclente)
SUlIBIARIO _ Chnmad:c _ Leitura de, neta _ Pareceres - ProjecLo
Continuaçiio da discussão do P"'_
recer n. 1~<Í
Discurs') do S'·. VírgLlio Dallll1sio
Requeri:nentu du Sr. R uy Barbosa - V ot::H;,âo Discurso do Sr. Huv BarboSl1
Eneer,'''"lento da,
dIscussão - Observl'c-'ic" do ~ir, Q, BOCI\YuvIJ.
He,.posta do S,'. presidente
Yotaç;iu' LJeclarnção
ae voto - OIlDEM DO DIA
Yotilção do p,u'ecer li .ii7
- Voti:H;ão da propc'Sl("fio n, 3;) de 1806
Declal'uçiio de voto - Contllln:t<,;D.o dn 3a
do projecto D. 5 de 18J3
D,SCUl'SOS dos
Amuo Cu-

valcanti, Amerlcú L"bo e Generoso
Emendas- Acliamentü da discussã.o.

~L:trqnEs -

Ao melo dia compareceram 38 81'S. senadores, a saber: Pruden te cl,J Moraes, Gil Goulart, Antonio Baena, Thol11l1,z Cruz, Joaquim
Sarmento, Nina Ribeiro, :Manoel Bamta,
Cunha Junior, Gomellsoro, Catuncla, João
Cordeiro, J(sé Bernardo, Oliveira Galvão,
Amaro Cavalcanti, Almeida Barreto, João
Neiva, Firmino da Silveira, Joaquim Perlllimbuco, Messias de Gusmão, Ro~a Junior,
CoelllO e Campos, Virgilio Damasio, Ruy Barbosa, Manoel Victol'ino, Domingos Vkente,
Q Bocayuva, Braz Carneiro, Aristides Lobo,
Saldanha Marinho. C. O,tl:ni, Amer,co Lobo,
Rodr'igues Alves, Joaquim de SUUZ2., [Jaranl108. U. do Amaral, Genero~o Marques, Raulino Horn e Luiz Delfino.
Abre·se a sessão.
E' lida, po~ta em discussão, e não havendo
reclamações da-se jJor appl'ovada a acta da
sessão anl erior.
Comparec;em depois de aberta a
81'S. : Francisco Macl1w,', Cruz, Coelho
drigue,;, Lappe " Joaquim FeUcio, Silva CanedO e Pinheiro Guedes.
Deixam de com pa, ecer CDln ('au~a participada os 8rs.: João Pedro,Souza Coelho,E1Y>Jeu
Mal'tins, João Harbalho, Monteiro de BJ,rTo~,
E. \Vandenl,olk, Aquilino do Amaral. E,.;teves Junior,Pinheiro Machado e Julio Frota; e
sem causa participadc: os 81's.: Ga"par Drummond, Campo,; Salles, Joaquim Murtinllo,Santos Andrade e Ramiro Barcellos:
..."
SR. 2° SECRETARIO (se1'v:n elo (le l°) declara que não lla expediente.
O SR. 3° SECRETARIO (sel'vindo de 2°) lê e
vão a imprimir para entrarem na ordem dos
trabalhos os seguinteS

°

PARECERES

N. 18B -

1893

o projecto do Senado n. 24, do corrente
anHO, dispõe que o exame de madureza ou o

titulo de bacharel em scieucias e lettras,
dado por instituições dos estad08 ou 'reconhecidos por elles, e organisadas em conformidade do l'egulamento approvado pé'lo decreto n. 1194 de 28 de dezeml,l'o de 1892, habillta a pessoa approvada ou diplomada á
matricula nas instituições do ensino sUlJerior
da Republica.
A res e lta o mesmo proiecto que 61n
cc C I
J
.
quanto não se tornar effel"tiva a exigencia
constante do art. 430 do decreto n. 1232 F, de
2 de janeiro ele 1891, o governo do estado é
d
d
competente para man ar proce eraos exames
dos preparatOl'ios nas instituições que elle
crear ou reconhecer, aSSIm tambem para fiscahsal-os, produzindo as approvaç-õt's nelles
obtidas todos os seus effeítos dentro e Íora do
estado.
A commissi"w de in~trucção publica 11<10 di·
verge em principios da doutrina do projecto
o ditou.
e do penmmento
Desde que tem
plano assentado do
lador republicano ccnfiar o ensino secundario
aos estados, é mister que se lhes deem
o desem penho desse enca'.'ga todas as
e todo o apoio que o mesmo ensino ""!:'n'-'"I""
HH, entretanto, no projecta a expressa determinaçlLo de que taes regalias só pódem ~er
conferidas ,\'5 instituições de <'llsino secundaria, organisadas em conformidade do regulamento approvada pelo decreto n. 11.94 de
28 ele dezemi,ro de 1892, e que foram creadas
ou re'õanllecidas pelo governo estadual.
A Cluem coube, pois, a verificação dessa COllformidade, no acto da creação, durante
toda a existencia da instituição 'I
Natnl'almente ao poder federal ou aos seus
delegacks. Como se exerce essa fiscalisaçiIo ~
Pelo reconhecimento dos poderes da, União,
pela competenCla para cassar as regalias que
o projrcto concede? Nada dizem os 1l,rtigos
da p oposiçL~o.
Nota·se, além disso, que não se trata sómente dos institutos cl'ewos pelos estados,
mas igualmente dos que elles reconheçam.
De l'eferencia aos exames dos preparatarios
emquanto ni'í,o ~e tornar e:fíectiva a exigencia
do bachareladlo , o projecto investe o governo
dos estados da com petencia não só para manelar proceder a esses exames nas institUições
que elle Cl'oar ou reconhecer-como para fiscalisal·os, devendo as appl'ovações nelles obtidas produzir todos os effeitQs dentro e fóra
do estado,
Entretanto, é fúra de duvida que o legislador quando confiou "os estados o ensino secundario, contava com o imerfsse qu·" ellf'óS
teriam, e com a emulação que natUl'rdmente
se clespertaria entre todos para aperfeiçoar
e acreditar o mesmo ensino.
A aq\lÍvalencla dos exames, porém, é a
morte desse estimulo, e dar-se-ha o que se
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tem :1té
observado: tanto maior será a N. 185-18\:13
:JJfinencia,
examinandos, quanto menos
a "evel'idade e o escmpl110 dos examinar
A commissão de tustiça e legislação, exadores_
E cleve:n as instituiçõ~s de ensin i1 superÍGI' mmando a proposiçao da Camara dos Depude um estado receber á matricula os alumnos tados em que se concede á viuva e filhos do
examinados em outro, onde não exista o mi- d~'sembargador Cael ano Estellita Cavalcanti
nuno cuülado, a mais trivial fiscabação nos Pessoa uma pensão annua1 de 2:400$000;
Attendendo <1, que os documentos que ineXi1mes ~ São parece razoa vel.
strUlram aqueUa proposição tornam c'rtos os
O meio, pois, de corrigir os inconvenientes relevantes serVlços prestados pelo falleciclo
da proposiç'ão, como ella foi elaborada, é magistrado, e .
crear a !bcalisação séria por intel'medio di1Attendendo a que a proposição vem em
(luelles que por dever e habilitações presu- amparo da, viuva e filhos desse servidor do
me-se que sejam os mais interes~ados e com- paiz, que ficaram sem recursos para sua mapara exerceI-a.
nutenção, é de parecer:
Que a proposição seja adoptada e approQ"e1' se tratado eXlme de madureza, do titulo de bacharelado, quer se trate, por vatla.
emqU<1.l1to, elos exames parciaes, desto, 011
Sala das commissões, 14 de agosto de 1893.
elaquella disciplina, a fiscalisação e o voto dos Gomenso-ro.-Nina Ribei1'o.-J.~ L. Coelho e
jurys de exame, constituidos pOl' commissarlOS das.
de ensino superior onele
A commissão de finanças julga que neste
e!1as eXlstam,
do Seio desta', con;:ree por ellas escolhidos, ou por pessoas assumpto de pensões concedidas ás viuvas dos
reputação littel'aria ou scientific:1, extra- descendentes, aos descendentes ou aos panha8 ao m3gisterio secundario, que a juizo rentes de funccionarios de ordem civis, já se
elo governo da U"iJo mereçam essa investi- tem exagerado a genero"idade do Congresso.
dura, sel'ão os meios de corrigir os inconve- com gra ve onus para 08 cofres ela União;
nientef,\ dUG disposições do ')rojecto,elaboradas opina pela rejeição da proposÍ(-uo, mas o Senado em sua saledoria apreciará os serviços
como foram,
x
allega,dos em iavor da família do fallecldo
Attendendo, consó?guintemente, às consicle- magistrado.
l'a,ções emittidas, é de parecer a commis8ão
Sala das ses ões, 14 de agosto de 1893.de instrncção publica que spja acceito o pr'oQ .BocaywM.-Saldanha jJlw~inho.-]Jlonteil·o
com os
aclditivos abaixo:
de Bm'i·os. - 'Manoel V:ctol~ino.- Domingos
Art.
Para que
exames, a que se re- Vicente.
lerem o Ul't. In e o par~tg:'apho unico, gozem
Vem á mesa, é lido e vae a imprimir, para
cla.s regalias ahi mencionadas, é mister que
elles seja,m realisados perante um jury com- entrar na ordem dos trabalhos, o seguinte
posto, pelo menos, de tres commissarios, escolhidos pelas cong'egaç()e::; de ensino superior
PROJEeTO N. - 41 DE 1893
e que não exerçam magisterio publico ou
p~,rticu:n.l' de in"trucção :-<ecunduria.
Purngl'apl1o unico. Onde não 110u ver inA ommissão de instrucção publica do Sestituiçôes de ensino supel'iol\ o governo no- nado de conformidade com as funcções que
mea:-á o jury ele exame, componrlo-o de pes- lhe for:1m confiadJ.s, ecol1siderando que o eleSOê1,S de reputação litteraria nu scientifica lTcto do Governo Provisorio detl de fevereiro
do logar, e que não exerçam geralmente o ele 1891 :mspendeu provisoriamente a cxem~lgistel'io publico ou particular de instru- cução dos e3tatutos então vigentes dos institução ~ecuIldal'ii1.
tos de instl'UCçÕ8S a seu cargo, na parte refeArt.
Quando em tre8 annos successivos o rente ás condições do pessoal docentes
I
tlcações,premios, vantagens e j ubilaçOes, até
(e exame verificar que não so a organisa- que fossem conwlidadas as disposições correensmo ,~8::mn, 'arío na instHuição deixa spondentes nesses estatutos, de modo a reali;,e[' confbí'me as
ela lei, como sal'-se o mtuito
. .
] igua.lar e u1JífoI'mi~ar liS
(e
que p~r incupl1cidade
dirccção,do pesso2.l e clireitos e as a"piraçàes do mai/,'isterio official.
matE\rw 1 , <}DS metodos e programma, e inI
~.
~ulIicJ:?l1te ou lll',O o pc "paro
do<' alem'lOS o qual (ev~, como diz es;:e decreto, consti<
,~,.
1
,
tUl!' uma cO co o-ran'le cla":5e .
~8,<-19 p';l: ::cto do ~'u:'e~no", oU:l(la a m:';,t~Con;iderand~ ql1~ a lei 30 de dezembro do
ClGl,(t,; ~O,)le ,1S mfor,ll"çdes Wl(~a"
,lUl y, me~mo an110 artit!'o
clausula IH l'evalidou
CG~:mO<1S as
que esta leI
aq w'll(1, reC01;lmel~!ação. fe'ita de~c1~ fever:,iro
S"l:1, das commissões, l~ de .agosto de 1893. in,istlncto em dar ao g)VGl'110 autorisação par~
- llfanoel V;ctonno.- Vwg:lw Damasw.
1 ever os estatutos da,; instituições de in6truc_
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cão dependentes do minísterio e[)tão chamado: compl'ehende o ordenudo e a gratificação'
da Instrucção Publica;
, percebidos pelo exercicio do Cé1l'gO.
.
ConsidGrando que decretando a 3 de clezemNão poderá ser computada nesse calculo
bro
1892. o codigo d"s disposições com- qualquer gratificação transitoriamente percemuns instituições de ensino superior de- bida em virtude do desempenho, por interinipendentes do Ministerio da Justiça e Negocios dade ou commissão, de outro cargo ao tempo
Interiores,o governo deu cumprimento áquella em que é feito o mesmo calcnlo.
autorisação;
§ 5. o Serão respeltados para a jubilação,
Considerando, porem, l'jue, esse acto não além dos declarados no codü.:;o de 3 de detem ainda o C<1ractel' da uma lei, porquanto zemllro, os direitos j:\ adquirido.3 lior lentes,
a nenhum dos ]iloderes cOl1stituciol1aes e dado substitutos e profes:sores, em virt:lck das leis
allegar as fncções que lhe são peculiares. as anteriores que vigoraI'am dur"nte o tempo
elles exerceram (1 magi,;terio.
quaes já como delegações, lhe são confiadas em que
§6_ o FiC<t
o art. 3l9clasdisposipela soberania nacional;
çõeR transitorias
codigo.
Considerando, portanto. que apezar ela
Sala das commis"í}es em 14 de a;wsto de
o1'l.Jem elo governo,aliás con vel1lente e de pnt- 1893.De.mas!o
;jfanael l1ictorino.
xe, de ser desde Jogo posto.em execução o coO
SR_
JOA"
NEivA
(pela
o"df:m) - Sr.
digo, não pode ser-lhe dispensado o complementoda approva.ção legislativa mediante os Pn"idente, nn. spssi'io de s',]JIJ"do, V. Ex.
COI~, In"is cinco eO'''Imnheiros,
tramites constitucionaes, para que possam
,
(\ (:OlOl~O';;O dev(lr (~e acoDlpatornar-se definitivas a~ suas disposições, caso
Jlb~Il' ao nltimo j;\zig'O 03 restos lY.Ol'taes do
seja convertido em lei da Republica ;
Considerando, finalmente, que é de summa Sen:\dor Tl1eodoi'eto S \lIa. nosso
A commisr;ão desempenhou-se dessa jncllmconveniellcia ql1e isto "e dê quanto antes,
para estabilidade, bom ::mdamento e regulcLr bencla e, por meu orgão, dá conta a V. Ex.
desempenho dos serviços, ele ordem quer do- elo I'eciultado_
cente quer admhüstl'ativa, commettidos
O SR. PRESIDENTE diz que o Senado fica ináquelles institutos:
teirado_
Continúa em di.scns,'.'ão o parecr,;r n. 184 ele
Julga a commissão de seu dever e oppor1893, das commissões de constltai"ão EI podetuno offerecer o seguinte
. res e_de justiça e leg slação, pedindo ao sr_
Vice-Prei'i iente de, Repnblic..'\ que lhe sejam
Projecto
remettidos, com a breVidade po~sjvel, o auto
da prisão do almirante re~bI'mado Eduardo
vVandenkollt e bem a,;sim os documentos e
O Congresso Nacional re,;ol ve :
Art 1. ü Fica app' ovado o cocUgo das dispo- provas já colligid03 a este respeito.
sições commmw ás instituições de ensino suO §;,~. "'1Fh~giniio DMll.:-iii8J.§110 não
periol" decretado pejo governo, sob o lL 1159,
de 3 de dezembro de 1892, com as modifica- deseja votar "ilencioso o parecer em disçõcs e additamentos seguintes:
cussão. Sem pretnnder approv~.r, nem censu§ 10 0 director e o vice-di redor dos estabe- ruI' o procedimento recente do seu:1dor "Vanlecimento8 subordinados a esse cOcligo, sprão .lenttolk, agora detido por ordem do chefe do
Poder Executivo, ater-se-ha.i enm.:meraçã® e
lentes catl1edraticos.
§ 2° Qllallc1 ) pal'a o calculo da jubilação de explan?ç1ío d03 motivos que o impellem a
lentes, substitutos ou professores, COl1corre- pronunciar-se contra o aUudido parecer das
rem serviços ele l1'lagistel'Ío e serviços geraes comm;ssões reu;lidas dI:' constituição e diploserão computados : 25 annos ele s8rviço ele macia, legislação e
Acre,dita que e ella cOI11{)letamente inefficaz,
magisterio como equivalentes ~"30 ele serviços geraes ; 30 dos primeiros a 36 dos segnn- det'].lo,',a.do da mlnima ntilidadé', como l1 dedos, e a~sim em todos os casos, guardada sem- mostrara mais tarde, indubitavelmente ]ll'epre a equivalencia, pa.ra aqllcIle effeito, en- judicial por isso que, máo grado a intenção
tre uns e ontro" como d? 5 para 6.
respeitavel ele :::eus antores. pódc ser COl1Ver§ 3' Contal'-se-ha na fÔl'ma rIo art. 37 do tida em arma fllnesfa de protela' ão.
codil':o o te;npo de sei'viço effectivfI do magisO que mais o cOl1lpromette, porém, pel'ante
terio par" ca!C\~lo de accressimos e venci- a npinião,o motlv I capital que, em embargo
melló,OS ou de jnbila.çÕ?s.
dos outros, induzi,'ut o oró,dor
combater o
§ 4" A eX]lre.il'ão v,mci,nen,'(ls que S8 lê no' parece1'. seria aqneíle em que se envol vem as
codigo, quando se l'cfere a jubilição de lentes peel'ngRti vas e immunidacle3 do representante
que contém 30 annos de serviço effecti vo, eu. da nação, e a que como senador não pode
ao calculo de accrescímos por antiguidade,' nem deve ser indifferente.
Co
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Para não alongar-se demasiado, precisará I telegrapho communicou a noticia da prisão
os termos do facto quc fornece assumpto ao ele um membro do Senado; entre 13 e 20 do
pa,l'ecer. Um ~enador commette delkto politi;:o mE'.:'mo mez cresceu:~ eXl)cctativa publica, e
ou commnm.A noticia do crimol'epel'cute ne- só ó. 20 entr:m aprisionadô no Rio de Janeiro
ce.-::sarbmente, com a mdural vibração delo- o nosso c011e,;a capt<lra,do, em Santa Catharosa,qnelhe é e:lsencial,na corporação,de que rina.
ellB é membro. Lamentar vivamente o aconNa primeira. sessão do Senado etIectuada
tecimento, eis a reacção esperada, :1 eX1JOnta- depois deste acontecimento. o mustre senador
nea re:spo:ita do S,mado.
Sr. Ruy Barbosa, buscou indagar da tribuna
Não ;:e I'eduz, porem, á esta mn.nifestaçilo sobre o facto e 511:JS circumstancias de aecorabstracta a uctividade deste, Ella vai além, do com a doutrina rBgular e exposta pelo
me,;mo adeaute da doutrina expendidt pelo ol'adoi', e a easa resolveu, sobre proposta do
81', Quintino Bocayuva em seu recente dh nobre senador do Rio Grande do Norte, o Sr.
Cl1r,,;o na 11a1';e l)erféítamente iüacceítn.vel, Amctro Co,valcanti, reqni,itar as informações
em que appl'onve a S Ex. ensinar« CJue não Mtinentes ao caso, l'ejeítG,ndo o requerimento
havendo <ddo requerido. a acção do Senallo do primeiro senador e vota,ndo pelo do sepela ::t'toridacle pl'oce:)~e3sante, ca~n prevbto gl1ndo, sem duvida por intender que em tão
no al't, 20 da const,it1Jicão. op])ortl~ni(lade em grave
fôr::t conveniente tàzer conque lhe cabe então o direito de ínterf"rir no VQl'glr a um
11m as aspirações da maioria
aS.3umpto, é chtro que a.s com:~li~sões se en- e da minoria do Senado.
contram de:1nte de uma difficnldade occa,ioIsto posto, intimnações foram sollicitadas
nal, q ae "ó pótle seI' removida
requeri Poder Execl1tivo em 21 de julho, mas estas
cheg'"ram ,\, esta CfLsa depois de volvidos
menta com que terminou o parecer.»
Por virtude da, lição, contida no citado tre- 11 dias, o qne quer dize,' á 2 de agosto.
cho, resulta que o Senado e privado eb illíA commL,8ão consumiu dez dias mais p:;,.ra
ciativa ele intervir em uma questão capital, exhibir o seu paI'eeer,
qua.l €la do interdicto opposto a, um de ::;ell~
J:./Ia:3, durante o período intermedio, prosemembros, d,'·vendo essa alta corporação espe- guia o governo nos termos do processo do Sr.
rar' que a autoridade processante 111e commu- Almirante 'Vandenkolk, capitulando o crime
nique, em tempo devido ou inopportuno, a deste de inaffiançavel, affirmanclo-lhe caranoticia do caso, abusando ou não do dever de cter militar e assígnala~do-Ihe á prisão por flagrante. Por tal motivo, nma com missão foi
communícar.
Semelhante doutrina, repete o orador, é dc nomeada, um conselho ne formação de culpa,
todo ponto inaceitavel. Entende que dE>sde e constituido com t.res generaes da armada
que chegue ao Senado o conhecime~lto ele que de elevada patente. Eram fl1nccionarios do
um clo~ "cus membros lIa incorrido é,'m crimü, melhor conceito e aos quaes foi incumbida a
é dever daquelle inquírh' minuc:osalUente tarefa de examinar a hypothese perante o dip"ra D fim de verifical' se sim ou nilo foi res- reito mHíbr. Ao fim de algm)s dias declarapeit<1.da a immunida.de elo representante.
ram os juízes não ter havido flagrante delicto
Precisa então o Senado conllecer se houve e que, em todo o caso, não se tratava de um
pri~~io e ~e o d8licto, que a prGceclen e de ll<\- crime militar.
.
Em tal con:nnct'1ra, accrescenta O orador,
turezn. inatlallçavel, finalmente, se oecorreu o
flagrante.
era para esperar que, segundo o disposto no
E depois do cDnlIsclmento de8sa materia art. 20 du Constibiçilo, [asse o facto commuque o Semedo eleve proseguir para, reconher nicado ao Senado e instrui<lo de todas as peças
se intervem abuso lazerrespon~abilisar quem tio pI'ocesso par~t que esta corpol'ação delibede direito interpondo as necess,wlas recla- ta,ôS':', como lhe é dete,':linado pela lei.
ma,çüe;;.
Nada se fe.z, entretanto; e a questão perSi não '::ccclrre~' abuso. ainda a3'>Ím n[o ces- mailec6 L1.US olhos do S:cm,do como de princípio,
saa ac..ão elo Sen:1cln; vigilante em 1)rol da:l sem a mínima altemção, achando-se, todavia,
prer"gátiva~ cUllstitucioÍme~, cOlltimla elIe a preso um ~:elmclor, Im 32 días, sem que uma
velar firmemente, :lem intel'rlrpção, de moelo só providencia haja mtervido em .t\1Vor de
a assegurtl' o regímen legal, a evitar prote- sua liberdade e de sua immunidade.
lações ;Jcrk' 'ro.S<1:J, pertübaçõe:, pr'oposítaes
Em pl'esença de semelhantes argumentos e
do prazo estatuído j}1,ra f,wmação da culpa e de asserções eloqnentes, pOI' isso que se fl1nque podem compl'oluetter seriamente a libel'- ü~"m em irrecl,saveis ütetores, não será.licito,
dÇ1"le :10 cidadão.
pcrgl);1(C\ o orador, interrogar o Senado sobre
Tal e a lição que decorre de ler.tra. e espi- a P!'oc!~(lencia do ]1:1reC,,11' em discussão ~ E' elle
rito c"!1stituciom1,l e dos molde:·) democi'atíco::> ao menos, lo;,;'ico, é juridico, é justo, ou condo regímen republicano. Cumpre (~Pl)lical-o stltu'ion:ll?
aoca,;üsujeito.
A'quelles, que neste momento o interromNo dia 13 de julho, á um mez e um dia., o~em' pedindo uma solução para o caso S1.1-
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jeito, como se fora este um problema inven- monia de todos. Assim qlte o Poder Legislac~vel, responde o orador, repetindo outro 1Je- tivo faz a lei. o executivo a cumpre e fa,z
rlOdo do dl~curso reee;1Le do Sr. Quintino cumprir, e o jnd:cial'Ío n\la incesantemente
Bocayuva e que por ventura decifre o enigma. pal'a que não seja ella viciada Oil detnrp'cla.
Cital-o-l1a:
Em ,acla um dos ciI'culos da competencia
Si o Poder Executivo, por qualquer cir- um poder é superior ao outro, ao pits80 que
cumstancia, deixanclo de cumprir o seu pro- na circumferencía f;Eií'al elles se pOlldel'am à
prlO dever desacatando a autol'iótde do Con- custa do equilibl'Ío, que constitue a força 111\gresso, deixar Pll8S[\,I' um tempo que tal' raculosa do regimelll'epublicano presidencial.
julgado razocwel para a expedição promptll
Não é difilcil tarefa, continúa o ol'ador, redos documentos exigidos p01' esta Camlr~, ha velar os graves defeito.", os perigosos cO!lceioccasião, como ponderou a.o seu coIlega sena- tos, contidos 110 aviso analFado Basta ao Sedor pela Parahyba. de interferIr o :i;enatlo nado considerar que um seeret:1rio do governo
com a sua autoridade p,u'a exigir que esses communicon-se dtrectamente, em nome do
documentos lhes sejam presentes dentro de Presidente da Republica, com o chefe do Poum prazo determinado; e si denü'o des"e der Jadicial'io, e, pa,'a cUl11lilo ele sarcasmo e
prazo r.s documentos aqui não vierem, o Se- menospreço, accrl'8centon á"
offinade TIca livro, pó ele pl'llceder como entender ciaes, censuras a.cres, Yehementes e l)ositivas,
conveniente.
.
ameaças implícitas, p:1l'a, que nenlinma duE' o ca60 de il.Yentm'ar, }1l'Osegue o orauor, vicl,," déva lmirar mais em seu espirito a
uma observaç'ão opportuna: em preS0nç(l, üo.> respeitn l][é sorte futura elas sentenças desaacontecimentos sera li.clto á Commis.. ão espe- graLlav(Ís a.o POller
em nome do
l'al' em hreve prazo quanto deseja, e requerL qaal ousou o ministro da guerra ennal' ,:tO
. O auto de flagrante tlellcto, elemento indis- presidentE' do Supíemo Tribunal as seguintes
pensavel paPa uma l'8s01ução jnri lica e qne e hem si:míikatiY,'.s expressc,e,. .. resolveu
até hoje não ft~i ainda exhib;do lIem
mandar Tmmec1.atam2nte soHal-os e entendeu
o Supremo Trihunal Federal jl,U'a justific;\l' ;1ssim dar mais um1l 111'Ont de. C,VH~!U'J'
a prisão elos preten,;idos c:ump!ices .lo 0.1mi- org1io Enpedor lh" jllStic:.a
rante vVandenkolk, virá, pôr ve:ltura, ao tando, porem, que ::;. decisão
Senado ainda a despeito de todas e as mais damentrlda, . .
frequentes solicitações ~ . . .
O Sr. Vic~-Pre:'Íl18nte da R"p'llJlica tem.a
Não é permitüdo crer, visto como unvichL- neces3idade de declarar '; ..,e a soltura do~ prise com fundadas razÕe.3 d<'i, me;;m'c e::;SLellcta sioneiros do JupitC)' niLo
COllvi cç1io
delle.
da incollstitucioiliüidaLle
arE' licito, portanto, conje::;turar que s~ lll- guida na discussão elo habea.-; CO)'/nlS • ••
guem hOl~ve a espel·ar ate hln~,em que o PoO governo 11ão
l1eixal' de manter esse
der Executivo, accedendo ás solicitações do codigo e o Supremo Tribunal Feller,ü se
Senado, fornecesse as informações necfss~Tias
de ter ClTl cOl1sidei'(lçi1o quant«l é ine com a ul'gencia, que o caso ;:eqnr·r, ele moelo conveniente ao serviço pliblico aos direitos
a ser libertado dr. situação anc.maln, em que elos cida,dãos a incert0lza ela lei e d;;., legitirnise encontm o Sr. Semtüor V{,mdeukolk. esse daele elos ac1.os das aulorirl;ldes ... »
deve hoje confessa.l'-se cLimpletamelite des~lll1Da amclysc per-f'c1licwria ele taes treohos,
dido em presença do aviso elo lvfinisterio da resulta uma 80 e lamenta vel consequellcia:
Guerra, endereçado ao SuprC'lDo Trihuna'! Fe- (1 Í!01orancia dos 1)rincipios, a lição maudita
eleral.
ele factos, q'.H' nã.o teem rcprodllcção 1:1Eterior
Ahi lê-se bem manifesto o pensamento Uf' em liossa llistor,a politicc...
governo que não reconhece sup·:rior ainda no
Ante" de teJ"millar; o o1'aor,r repete CJue n1io
poder a que a lei funda.mental conferiu o im- deverá o Senado votar o pueeer em discussão.
prescritivel direito ele ye!;cl,!' pOi' meio de jul- Elle se ;1ssemellJa em muitos pontos certas
gamento írr0lcorrivel, n~ guarda dll Consti- iIlnsões e Clll1VençÕes, a que, um dia, se
tuição e das leis ela Repnblica,.
referiu um illustl'e litterato allemã.o em uma
O documento a que se l'e1'e1'8 o orador, é, de suas obras mais nota,-eis. A Republ1c,c
não só uma ll1;,nifestaçãn infeliz ele ignOt' ,neia Fed(-rativa, não tle pó,1e conclliar, porém. c 1m
e da inversão conseq;lente dos principios CltprogTa.lTImatico.s. O Sel1ado lli'í,o
pitaes do regimea de 24 de fêYGl'eiro, como
1'<11110 cio Poder
EUe é
ta.mbem l'eDl'eSenta. me sua cruel nndez, o
prOl)osítJ delibemJo, ~,in:1a (11,8 alto.mente
cClJxlemnavel,do
a todo o trall~e,clfl
violaç:[o in8ensé~ta, e prugr'o:nmaticlL d,'s liber- ckt!'2iro
dacles civis. Entr'etanto, 1:&
~)el'te!1· i assim e, 11iLo
cente a cada

qual

U111

dos

e superior; e ahi reside a

- cada I poder q U2

s~:(:vs

pI'é'rug:1ti V~l,S ê
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não pôde, nem deve esperar e desejar, eis [ Um só é possível reconhecer: a opinião
quanto o orador não pôde consagrÇi,r com o publica o sentimento nacional.
seu humi~cle voto. (JJittilO bem; 1íWito bem.
Na es~ala das instancías, na dos meios de
O orw/or e ::@!í~pí·!lJleniaclo.)
reparaçao, sobre que se funda lê ordemjudíAcl!scussao tica adIada pela hora.
Clarta, contando com a possibilidade do erro
O SR. Ruy BARBOSA (pâa o1'cleiíl) 1'3- clleJa-se, evidentemente~ 11: um termo. _ ~
quer pr'orogação, por meia hora, da hora do ,~este reSIde o yltllno JlllZ, de ,que nao e
expediente, afim de continuar a discussão do licIto appellar smao para a opmHlO, a que
tud9 cede, a do povo em suas livres manífesparecer.
Consultado, o Senado concede a prorogação ta(T;oes.
pedida.
_ aes noçoes 8,\0, elementares, tanto que
Contlnúa a discussão do parec@r.
nao hesIto em conjurar os fundadores da
Republ1ca a relembral-as sempre, a l'espei:o §r_Ru:y J.1!al~!bo§a--Sr. presldente tal-as. como a pedra angular do edificio cono meu req uerimento é sufficiente para demons- stituclOnal.
trar que não desejo absolutamente contribuir
E' um er,'o ac~e(1ital' que o Seriado é o juiz
para a d~:llongll, na votação da indicação das ~lo SUl?l'e,?~ TrIbunal Federal; apenas, eHe
commíssoes reunidas.
.
Julga llldrndualmente os membros daquella
De feito, tomo a palavra tão sómente para corporação e po~ delictos communs, ou por
adduzlr observações em materia o-rave e me- peIta" prevarlCaçao, suborno, peculato crilil1dl'os~, sobre a qual é prol'unda a minha mes, emfi~, ele fllllccionarios qU::l abus~m de
conVlcçuo, assim como são dignas da attenção sua,; funççoes. Quanto aos actos collectivos da
do Senado as questües, que terei de sU8ci- corporaçao, as suas sentenças, estas não teem,
tar.
nem porl2m ter juizes.
. Ser-me-lla permittido, entretanto, protesH~\' qmmtos annos eXlste o Brazil sob a fórtal' com energia, contra doutrinas absurdas ma ImperIal ou sob a fôrma republicana 'I Oue cerebrinas, que senti eehoarem no recinto viu jamais alg:uem que um tribunal houvesse
do Senado em relação, á pOSição respectiva Sido chamado a barl'~ de ontro para responder
do;:; poderes publlcos e a capacich\'(e elo Su- pelo ~rro de seus Julgaclos1 Qu::mdo mesmo
reVIsao houvesse das senten,as de uma cÔI'te
premo Tnbunal Federal.
A Fed'cl'açi1o republicana assenta funda- de justiça, semelhante hypothese significaria
mentalmente na autol'idade dessa instituição a mais absurda de todas as lições jurídicas.
qyanto á intelligencia das leis da Constitui- O que se dn'c', pOIS,.; do tribunal supremo, que
çao.
repl'eSenh1 a reVlsao em seu ultimo grão,
Aquelles que abalaram o seu credito invio· aft'ectando as mesmas sentenças militares, as
laveI, ael'editando concorrer, dessa arte, a.ecisões de uma jurisdicção restricta, que, no
par:.a a consolidação passageir~, da ordem,não entretanto, se prete,nde hoje, por mal da
tel'ao feIto mais doque contribuir para el1- ~epubhca, collocar alem do alcance da jusfraquecel·a, arreme~.lsando [,OS sulcos do paiz ttça ~
idéas funestas, e cujos resultados serão tõ,o
O art. 81 da Constituiçi1o é pGsitivo e terfataes a ordem, que se ousc:, resguarda'·, mmal~te.
.
quanto Li patria, em nome da qual se pretenDesconhecam, em})ora, aclministrativamende ag'lr.
te o valor das deCI$OeS do Supremo Tribunal
O que fez a Constituição dos Estados L:ni- Federal, estas l1ií,o de prevalecer sempl'e pela
dos 1
natureza da sua antorida,de, pelo alcance
Foi, por ventura, il. s:1bedoria elos seus au- cOl1stituci:mal de seus actos, porque toda vez
tores, ou antes ,1, excellencia de seus inter- (jue.o Pl'E'j ucllCado carecer de reclames pela,
pretes, \L veneração religiosa, de que aqueIle Justiça a eUe devi~la, o tribunal ~lão Íla de
povo e seu governo rodearam sempre o Tri- tremer deante da tOl>,:~a de um poner estrabunal Supremo, consiclerado um (l)'eopo,gll,que nho, usara da s~a consciencia, applicará a
deveu a íllustrc nação o grao ele proO'!'esso, sua autorIdade e mterpretaril. a lei de accordo
que· representa no seio da clvílisação mo- COl1!, os pl'll1ClpI05 cardeaes da organisação
derna ?
polttlCa do palz.
Sobre a infall.ibílidade .iudiciaria da StipreN~() confunclam-se, pois, especies radicalma, COUl't amer~cana não paircu jélm,üs no es. meBee cltstmctas.
p,rIto naCiOnal a sombra da duvid3. ou da
Quando, por hypothese abSlE'da inSllsljelta. ,
intelligivel, fosse licito attribaÍi' o qne se
ElIa fOl o Sancta SancMmm, permitta-se- fio'ura simnlesmenre pa"a arO'l"';en r'lr ao
me a expl'essão, das instituiço.?s republi- S~nado a' compet~ncitt' parat'l c;;roc;cs~r o
canas.
,
,.
Supremo Tl'lbunal Federal, o titulo ele ,~i1[
Quem e o JUIZ do Supremo Tribunal Fe· premo deixaria de pertencer a este para. pertencer ao $enado (apoiados); esta. então seria
deral'?
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a instal1'3ia suprema da interpretação das leis' que aliás era capital, não só pela sua' proordiml'u1s e cOllstitucíonaes, e não aquella. pria natUI'ez2v. como pela importancia dos
Mas é visível o ab~mrdo iocommensu:'avel jmzes de espada, a quem o chefe da nação
de um'\, tal fantasia, O Supremo Tribunal Fe- COlnmetteu 3, tarefa de
prelimideral,
as leis r:rdimental'es em nosso nal'mente os fados relatl vos
do seregimen, o juiz da illegalida.de dos actos do na,r('l' pela ','ap1ta1 Federal.
Poder Executivo, quando submettidos em
Mas, emminhaopinião, a necessidade de um
Gausas especiaes ao ,pu julgamento pelos pre- tal documento para a deliberação do Senado
judicados; e é. ao mesmo tempo, o juiz da sobre o caso não subshite, não somente pela
inconstitucionalidade elos actos do Congresso, razão de sel' já publibo e notorio o seu condos actos Poder L8gisI3,tivo.De modo que esse teúdo, mas porque preponde!'a sobre a
tribunal cUJa autoridade se estende a a p1'8-1 questão de facto a questão de direito, a preciar e Julgar os actos do Poder Legislativo, l,miuar cuja solução dispensaria o Senado de'
isto é, das duas Camaras que COmp0e!,' o Cou- entrRr immed,atam. ente na, apreciação das
reunidas ao chefc dlC naçi1o, que sanc- cir'cumsta,TIcias l'elll.tivas condiçã,o juridica
os seus 3-ctos; e~se tribunal, ellja i do Sr. almirante \7I!andenkollL
autoridade julg[!, os actos collectivos do con-I Julgam, com effeito, [1,:; commissões regresso, S9 quedaria suuol'dinado á Jur'isdicção unidas índi-1pensavel a pre'ença de certos
de um dos ramos do
á jurisdicç'ão cumentos
fot~maI' opinião clarlt
do Senado,
os factos,
maiS quanto em seu mo~o ele
E' para lamentar, ver-me constrangido a cnter:der, a acção competente do Senado não
discutir nesta elevada tribull2.. deante dos se póde produzir f,inã,o devidamente provomestres da Clillstituiçã,o l'cpu:Jlicitna, Iloções cada nos termos do are. 20 do pacto federal.
tão elementares, que nnlH~a se, contest8,1'am e
E' precisameme e:5se o ponto para o qual
que só agol'a os :nteressE's
julgam invoca toda a
do Senado.
de um povo.
Si houve!' elle
esperar a circumstancia,
conveniente abalar no
onde o interesse de todos os republicanos de- a que se refere o art. 20 da Constituição para
veria consistir em
seriamente a inicial' a acçã.o nesta casa em relação
lacto
serenidade de
tão mal eOllhecidas Wandenkolk, 11a vera de e:;pe1'ar até
kaentre nós.
le']das gregas.
E a razão e clara, intuitiva. E' porque o
Volvendo ao assumpto, que se discute, não
pretendo suscitar debate político.
lly.pothese, a cOlldição a que Ge refere a
Convem-me, antes, a.gitc1,l' a
no ter- art. 20, é impoilsi vel no processo militar a
reno juridic,), e e para esôe que invoco a opi- que o pretendido delinquente se acha subnião calma, de~interes,ada do relator elas mettid:'.
commissões reunidas, o meu illustre amigo o
O art. 20 da Constituição refere'se
Sr. Quintino Bocayuva, pl'otestando que nã.o e Httel'1Llmente a formação da culpa.
e meu intuito allegar que a demora elo p&recer
A pronn:1cia, com sabem os nobres senafora devida a outro moveI Si11200 a aU3encia dores, Q o acto judicial que termina a formados membr, 's necessa,!';os para comporam o ção da culpa.
qum'um das com missões respectivas.
O lag'Íslador constituinte suppõe sempre,
Entretanto, parece que essa lacuna deveria suppõe invariavelmente em todos os procester sido oppol'tnnamente supprida, attenta a sos a que pôde ser subrnrttido um membro
urgencia singular do c~~so, pela nomeação de desta camara, ou da outra, a formaçã.o da
outros senadores, chamado:) a delibe~·ar im- culpa.:
mediatameüe sobl'e
de tão singuhLl'
:v1<1S
Ullla phas8 de pr;:cesso que
relevaucia.
não existe no fôro mjEta~>.
O parecer advogado pelo 9c,nrado senador
Logo, o legislador constituinte não admitte
considera essencial, parêl, faTmal' o juizo da processo mílítRr em relação ao
a exhibição uos clocumentos, que da nação, ,leja elle civil ou
(11:[u:to
foram
uma vez apresenbJos ao Supl'emo Ibem.)
Tribunal Federal.
O legislado!' con3tituinte não concebeu a
Não é possível deixá.l'de ass;gnalar 2, sir- hYDotlJese da aU3encia ela formação da culpa
gularil:acle notoria, que se destaca elo proc6- em~
no qual figurasse como reo um
dimento do governo, quando. dirigindo-se a
da nação. Ora, é claro, não
ca,,,a "111 12 do c\rrente mez wbr<:; r, pi'Lião do
formação da eulpa em processos militaSr. vVandenkolk, absÜ>ah,.u cor:nleücn1ente
da exi>Jteneia elo pal'eCel' do conse,ho de 1nFOl'mê::.ção elo culpa é uma
do
,já na mã'J elo chefe do E.,t'1do na-' processo crime q'.18 termina por urna S811a.
: tC:1ça, por uma decisão judicialmente obrigaNa mensagem, com effeíto, não ha o menor J toría.
A pronuncia tem esse caracter, é uma 8e11traço allusivo a existencia desse documento
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tença, não definitiva, mas é uma sentença, e
uma sentença, judicial.
A ta'! ponto é que, si ella conclue pela
absolvição do réo, e si e confirmad" na instancia superior, o processo actual ccs~a fatalmente ; e si, pelo cOlltr"rio, elIa conclue
pela conclemnação, pl'osegue elle até o plenario.
Que se podel'á no foro militar equiparar á formação ela. culpa no foro civil ~
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submetter jáma1s o representante da nação a
tribunae'l milite;,re.::, e não qujz por alta razão
e de conveníencía nacional; não quiz
porque, tendo admittido em sua alta sabedoris, no con.'elhos da representação popular
todas as cl"s~es sociaes, pn,tE11deu eVItar ent1'8 dias nma clesiguahfacle funesta.
O processo militar e o mi'O militar 8ão
ampliações da disciplina, militar: em toda
parte se tem entendido que os que estão fora
desta di.sciplinêl e~tão igualmente fóra daquella
O pl't'lcesso pel'anto o consel110 de investi- jUl'isdicção; e o legiSlador constituinte não
gação não é íormação da culpa.
podia admittil' que aquelle que exerce as
Definindo formação ela culpa, cumpro pre- altas fHncçõe,; políticas de representante da
cizar a sua caracteristic<'1 essenciaL Esta con- na<;ão pueles~e estar simultaneamente subsiste na sentença que a termina; a formação I mettido á disciplina sever2, da,s instituições
da culpa remata POi' uma. sentença, cujas con- de guerra..
•
sequencias são obrigatorüw.
Não fluer isto dizer, accrescenta a orador,
Dá-se precisamente o contrario, porém, 8 reppcndenclo a um ap::u'te do Sr_ Qv.intino
respeito '10 processo agita,do no conselho de Bocayuva, q ne pretenda a impunidade do
investigação; este termina por um acto que crimé, si de facto elle existe. O procl'lsso, seja
se chama parece~., sem consequencias juridi- qual for a juri,,;dicçã',o, é coas,), inevitavei:
cas, pOI'flue o governo, isto é, a autoridade o que se exige é o respeito das immuniclades
competente, para faze}' con~inual' ou sus- parlamentares, paJ.rimonio institucionaI da
pender o processo, tem o arbitrio ele acceital-o "'epn::3entê"ção política do
ou de divergil' delle. (.\poio:los.)
A lei de 3 de dezembro
1841 estabelece
O parecer do conselho de investigação póde que )]OS crimes üe rebellíão, de sedição, em
concluír absolvendo, e o governo tem o direito que iü""ern comprehellllldo~, eonjunctamente
de fazer prosegucr o processo.
1'208 CIvis e militares, o processo corre:3se siO parecer póde, pelo contrario, concluir multaneamente. connexamente.'pel'l'I.ate o foro
condemnando e o governo tem o cHrelto ele civll até o termo da 1ormação da culpa, e só
não se conformar com semelhante opinião depoi:, da sentença ele pronuncia se discl'ÍmiA clecisão ultiml1 da formaçà' dl1 culpa é na"se 0 fúro. Os n08,:08 tl'ibullaes toem entenobrigatoria; a üecisã:) elo proce~30 de il1v~sti- ,'ido que e;:;sa disposição se estei1lte a todos
gação é facultativa,
03 delictos em que ciViS e militares forem
Não éllr:ito á interpretação administl'ativa réos: nesta hypothe3c, só depois da formô,alterar o caraéter de cada um desses pro· ção da. culpa a amoridade civil remetterá os
cessos, districtos essencialmente.
autos á autol'illac1e mdtaí' p"ra proseguir
Accresce que na formação da, culpa não póclc 'no pl'oce,ôso competente. Eis o meio lÍe cono ,;ulz procedel' por mero arbicrio; o seu des- ciliação entre as clisposições de direito militar
pacho deverá sugei:ar-se ao preceito j uriclico, e êiS elo direito commum: o pl'oce~so será 111ipor virtude de que lhe é estrictamente re- lUar ulteriormente; mas priniitivamente c1té
commendado não pronunciar o acc\;sado sinão ao termo da i'ol'mação d~L culpa, como ainda
quando OCCOl'l'erem indicios vehementes a rE- outro dia foi ',llstenta.Jo por um dos mais
speito do delinquente e positivo conhecimento illustres ministl'Os do Snpl'emo Tribudal Fedo delicto.
dera:, o pr0ce~su e ciVIL
Ora, os indicios vehementes e relativos ao
Cheg2., portanto, o orador, ao termo da sua
indi viduo passível do pl'ocesso consistem 01'- demonstração, firmando estes dous pontoi>
dinariamente no depOimento d3 uma testemu- capitaes: 1", pel'~mte a legislação cot1stitucionha maior de excepção. testemunha de vista, nal o repr8"tante da naç,w não é processavel
como ensina Pimentel Bueno, sem exclu"ão, ilO fô!'o mílit:1r ; 2 0 , ainda quando processavel
naturalmente, de outras provas, como a con- fosse, em hypotheses como a vertente, perante o fóro militar, a jurisdicção desse tÓl'O
fissão e congenel'cs.
No processo militar não subsistem seme- começaria da pronuncia em deante, mas até
Ih antes condições, pois que ahi o arbitrio im- á pronuncia serJa civil.
per,;, soberanamente.
Póde concluir, portanto, sustentando a
Não siLo, pois, susceptiveis de equiparação inutilidade das int'ormações requeridas e a
o summl1rio ela culpa e o processo militar de necessidade para o Senado de proceder immeinvestigação.
diatamente, exigindo a solução unica
reSendo assim e provado que não exisLe 1'01'- sulta das lei~ e das demon;,;tru<;ão
momação de culpa nos processos militares, é evi- momento ex llÍbida sobre o ca:5O sujeito.
O orador termina pedindo desculpa ao Se;lente que o legítllador constituinte não quiz
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nado pelo muito tempo que lhe roubou
apoiarLos) ; quiz unicamente repor a questão
no terreno juridico, IlO qual lhe pareceu-que
poderia eBa ser resolvida com clareza, precisão e perfeita sinceridade. (1lI~tiiO bem,
muito bem.)

Nínguem mais pedindo a palavra, encerra·se a discus;3ão.
O Slt. Q. BOCAYUVA (pela I'wclem) - SI'.
presidente, cl'eiu que o assumpto é de sua natureza tão urgente na solução, quanto grave
em seu aspecto. Terminado o prazo da prorogação solicitada pelo meu honrado collega
e amigo, que apresentou a questão ao Senado
s~b um 3?pecto novo, sob uma face juridica
11ao aprecladc\ nem no parecer Ilem na discu~são, parecia-me opportuno que o honrado
senador formulasse por escripto suas indicações, para que o Senado pudesse ter uma
base para sua deliberação.
Não basta acceitar ou rejeitaro parecer das
com missões reunidas; essa soluç1Lo seria
;:cpenas diladori;:c e nã.o resolveria a questão
sob a face jnridica otfel'ecida pelo meu honrado amigo.
Por isso, si não 11a impedimento regimental. requeiro a, V. Ex. que consulte o Sena.do
se consente que a mataria. seja considerada
urgente para. ser resolvida.

Procede-se, com o seguinte resultado. ,á votação, em 3" discussão, da proposição da Camara dos D6'putado'l. n. 35, de 1893, regulando a apuração da eJeiçi'ío do Presidente e Vice-Presidente da Republíca,
E' t\pPl'ovacla a elllenda, que já o havia sido
em 2" discussão, additiv& ao ar't. 2".
E' approvada a emenda, otferecida em 3"
discussão e suppressiva ela dispostção con~,tante da lettra b do art. 50.
Consideram-se prejudicadas as outras emendas relativas á referida lettrab do art. 57.
E' a proposição, assim emendada, C"pprovada em 3a discussão e, sendo adoptada, vae ser
devolvida áquella camal'a, indo antes á
com missão de l'E~dacção para redigir as
emendas,
Vem á mesa a seguinte
DecZaí"ação ele 'Vot.o

Declaramos ter votado contra o art. 5° ela
da Camara dos Deputados, que estabelece casos ele inelegibilidade do Vic@-Presidente da Republica, porque, ou se considere o disposto nesse artigo uma emend;:c acl(liti va de incompatibilidade extra-constitucional ou emenll,1 intc:-pretativa do texto
conSignado na Constituição Federal (art. 43
e § 1°), eUa não poclia ser a.doptada pelos tra·
(1; §r. Pll-esiiden'te-A discussão do
mites de simples lei orelinaría.
parecer está encerrada..
Sala da.s sessões, l4 ele agosto de I3?3.O SR. Q. BOCAYUVA-Não faUei sobre pa- Amaro Cavalcanii.-José BcnICt1'Clo.-Jo((qtt'm
recer; apresentei apenas esta ql1estão preli- Sarlítento.
mlnar, vorque considero urgente a solução
Contínúa em 3& discussão, de accordo com
deste assumpto.
o vencido em 2" e com as emendas otf~reci
([); §ll~. p]f'e§üde~:!ltte-Adiscussãoestá das ne.;ta. o pl'ojecto do Senado, n. 5, ele
encerrada, e, apesar de estar termilmda a 1893, modificando o decreto n. 848 ele 1I de
outubro de 1890, que rege a organisação e
hora, vou sujeital-o á votação.
Posto a votos ti approvado o reqnerime:üo processo da justiça federal.
c:mstante ela conclu"ão do piwecer.
Yrm á me:-;a a 8eguinie
o §lr'. Al1l!u~_ro a:::::<r_n.'aliea-'lt;~ diz
que não ~abe si será preciso recordar ao Senado as razões que teve a honra de submettel'
DECL!\RA.ÇÃO DE VOTO
á sua consideração quando apresentou o projecto, que ora se discute, com relação á reDeclaro que votei contm <;) pa'recer n. 184 forma judíciaria.
das commissôes de cOllstituie'ã,o, poderes e diTodavia, releve-lhe o Senado que ainda
plomacia' e ele justiça e legislação.
chame a sua sal<itê attenção parfl, o seguinte:
Este pI'Ojecto não e uma reforma nova. não
S"h1 das sessões, 14 de agosto de 1893.A. Coelho RodJ":[jnes.
é mesmo lima refusito das leis de processo actualmente em vigor, relativamente á
justiça
federal.
ORDEM DO DIA
Contém elle apenas simples artigos complementares da refurma felta pelo governo
Entra em discLl,são unira, e é sem debate pro\-isorio no decreto n. 848.
a PPl'odado n parecel' n. 177 do 1893, da com-I Apresentnndo-o, (taclaroll o orador ao Semh;~ãu de C~ll1~tituiÇão, .podere".e diplnll1a~ia, cl~do que m~mo nas disposiçõ~s ao pl'QÍecto
ojlll1ando l,ela COl1ceSi'ao dtL hcença pedIda. mw hava SI quer Ullla 111110i'açaO, nem uma
I experiencía a fazer. Pelo contrario, na prapelo Sr. senador Souza Coelho,
propo~ição
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not:1ram~s€ lacn~~as,
(~êCi~eto v~gên~e~qn9

orc13ill no

em uns casos facili~B.va;:l e em '.mtl'OS clHíiculta vam mal'clm da justiça.
Estes rasos Sil f)lriam fu insta,ncia. supel"$iol~ e
a f<,zer
o Supremo
pelos meios
Imatas ve!.e~
a lei,
é.
a praxJ que ar,
elo
se 1b,zia, 11:1 ja~tiça ao tempo do
im')erio.
e
aprovcitacht na
filJta. di
par~1 os C[,SOS
dal1os.
A:;sim senrlo e qnerendo [nlxiliar somente ;1,
marCIHt
o oradol' cli"se aos iH nstres membros
tri'unal:- Capitulem
esses casos já l'eso!viüos; e não 1m lei mel~lOr
elo que s,quella que vem consagmr clolürmô,
j it acce~'taua.
A~sim se fez. 1:'e modo que o o:'ador submetten n projecto como mf1.teria complementai' do
decreto do governo

Este

~

é seu

pelo 8eu contendo;
membros do
Fc.. z est:1
deixar bem natente que não se
Ínni'var 011 de 'fazer expel'iellcía in aniaw
dos lir,iganGês,
mas par;), obvia,l' as cliífiêuldades e.ncontr"clas.
Àssím, aél'edica que o Semtcl0, acollleUt]o
bem a;:; S1:;),3 idéas, ê'Pl)l'OYOll o projecto em
2.' disnlssão e que hoje está em 3'.
IvLeS iJ seu !lOilr"elo
POi'
jn';D ele contrilJllll' ,em
pont
lllOmr c),, üi~jJty:içõ8s d:) mesmo
sentem dU:k: ou tl'es
Ulll11 Lla~
llber:üisa:lf.lo o q"Llal1t-J
a ÜVl\)~'
hL~beas-cD}'lH!S •

Vê (] o~':l,(l(jr "ell11 um oe1'to
veniente. ao menos de t8rn~l,r o ,'1'V""'n
bmml 8,carettdi.,sim;; lle tJmêU' C.'jll,,:vvll
de toda e qmdqller Cé\u"a de
al111ullanüo iJor (~ssiJn llizer t1
~hts nD-<) sEj . 1 este o m:JJ e não
a.~1n8

se

;1b.r:..t1~1 ~c!d(;,;-:;

que a lIoercL1.f},:;
(_1};Oi f tdo:::.)

ln[llvl,-tlJ~J

as

Em relação;), eS[;1 omend<"t,não
cOllvenü::l1te na sua, acc::.ütaf:àv.a nClu ser a se .
lJrecllrregaçiJo de sel'viçJs' ao
Tri·
bU11<1Í. p,-,rq118, como diz c dictado, fluem
o
a Deus, nã,} pec1:, êli.' cli<tilo.
recimento das instaneias n,,)
q lle8tão de haúM8-corp>.lS.
Em todo o caso, o ol'ac1ol' aeee;ta a emendo..
QW.tnto, pure;u, àqüellü. que se
§ 3' do projecto ;)i'~1 redigid,],
para dizer aS. Ex.: O meu honrado
rellieta bem soin'e o SeU contendo. A "1.Ll<;;.UU,'
reza :1s6im (lê):
3." O récnrsO ex Lnv)l'dinari,), de
o pal'agrapho precedente, dá-se
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se trata,r de interpretar a Constituição ou a

lei federal»
Isto
que toda vez que se
zer nm recurso extraordinario ás decisões do
tr;lmllal d,) Estado, basta allegar em these
trata da interpret~tç'ão da Constituição
lei fedel'nL pilre), que o Sqpremo Tribunal
tornai' conllecimento a respeito.
Dech1l':J. ao Senado: Não é este pensamento
revisão que se deve chtr ao Supremo Trilmnal
relativamente a jmtiças esta; não o
mesmo porque em these o
Supremo TriblllH11 não póde julgar ela valicbde 011 constitucionalidade 011 não das leis.
Elle só o
l"\;l,zer e o faz, dentro da esnl!eril,
dentro d,>, sua competencia e
•
em casos concrectos e

Assim
§ 30 , que é

est;), doutrina consagrada no
uma, emenda l1pre~entacla pelo seu

honraLlo

d ízendo que se póde interpor
o Supremo Trique se trata, da
interpretação da
da lei federal,
no vago e no indeJhúlo e111 q l1e està concebida esc;), emenda, eXorb:ti1 do pensa.mento do
legislado1' cOlli:itituI;lte; ao menos e estf1. a
opinião do ora,do1'.
-Leict-se com l1ttenção o qUe est~L disposto
nos al'ts, 59 e 60 üa Constituição, re!ati V;),mente aos reClll'SOS extl'f.1ordimulos das deci::;ões esta,cl uae". nos c~,sos restrict.os e precisos
em que elle deve ser dado pam que 88 verifi'i ne que niJ,o é i1
cogite,da nest;),
discussão.
.4..cba"
.
por
o oradoi' que o Supremo Tl'ibmH11
seI' uma garantia, dos
üil'eitos ;),Jheios_
Em re111':[1.0 ti::; sentenças dos
estacluaes, si se tratasse de uma refol'ma consti-

tnlnte,

o

or~dor

uma, revisão

como tinh::;. ;),
eni casos esueclv.e~ e mesmo como usa-se nos Estados "CllÍtl'Js, ses"u.ado o v[do~' Ui..1- causD...

Toda Ci1i.1Sa estadual de valor superior a
COiltOS. decirlid:.t mesmo l{1, no estado de fi,
pôde dar 10gCêr a uma revi"i1o
Snpl'emo Tl'ibu!1Cêl, como meio mais
de ampill'ar e garantir 03 direitos
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executor para que não tive;;semos como se
A Constituição, porém, é clara e, portanto,
tem 20 fórmulas de processos di:tIerentes.
pediria ao seu honrado
que
inTem-se uma lei proces.mal qm: raro será o sistis~e na permanencia destas
a
advogado que não conheça, a não ser a esta- este projecto.
O Senado deliberará como entender e fbr
doaI.
A lei processual federal tem 21 fórmulas. de melhor acerto.
acabado. Mas como esta. Vfem a. mesa, são lidas. ?I,II!\"''''''!.''
Fez-se e está
disposição
concebida, dizendo que carla ciJnjunctamente em
litigante basta
trata-se da interpretação da
ou lei feder;),l, pa;'a
interpor o recurso
decísõe3 do Supremo
Tribunal ; acha o
uma disp::lsição boa,
Supprimam-se 03 §§ 3" e 8" do projecto.
não resta duvida. mas
di), Constituição e
Sab das ;;essõe:3, 14 de agosto de 1893.conseguintemente
A outra emenda do seu honrado collega e
que consta do § 8", Por
vê-se claramente
que a formação da culpa
governadores
Additivo
nos crimes políticos, pertence <10 Su ]}remo
Tribunal. Acha optima tal
, 'iVhs a
Da dl'cbiio que concede a soltura em virConstituição vedou no art.
e estipulou
tude ele !wúefls-corpus, dá-se o recurso, exassim (lê):
olHcio, j.ara li Supremo Tribunal Federal.
«Art. 59. Ao Supremo Tl'ibunal Federal
Sl1.la d::s sessões, 14 de agosto de 1893.compete:
~4Jnaro Cavalcant~.
r. Processar e julgar originaria e privativamente:
o Sr. i&:::ll2'rico Lobo-Sr. procc) o Presidente da Republica nos crimes
n,ntes de l'es:Jondel' n,í) disc1no:,o ,to
communs e os ministros de Estado nos casos
sen~Vor pelo lUo Gr:\J1c!e do Norte,
do al't. 52;
t-~~1;8 nor,tS en1e;1 ~ s~ quo: onso
b) os ministros diplomaticos, nos crimes
m",,,,,,tn no desejo rle lld!le l\olla.communs e nos de responsabilidade'
c) as causas e cOlltlictos entre a
e os
c!o 'lrt. 324 do
estados, ou entre est'ils uns com os outros;
[I ct)njnge, O~ heI"d) os litigios e as recla,ma,çõe'l
nações
os Il"rnã.0:; do rncH'to n lhe
estrangeiras e a lJnião ou os
Ulüinul'Ú1., p;·oponh:J (;ue a
e) os confiictos dos juizes ou
crinü1;.ll :;,;~ Hl:j í3:::t'jUd,l. paf'Lt o fiUI de
deraes entre si, ou entre estes e os "'''"LU V". se l'ehabilít;;,· o llOHE ,ia,'llúllr.: :l11él [tUeCBl'
assim como os dos juizes e tnbuna'ês de um
nsL1 c:)njenl11~'ç·à:).
estado com os juizes e os tribunaes de outro
~;n., A)IATtO CA VALCA)[TI-M"s n[o !ta
estado.
Ü~r;!nlh~, sn 1Jl"e a níenlo~'ia d.,~· nlngUGll1, e
n. Julgar, em gl'áo de recurso, 208
da p3SS0~L do deliuresolvidas pelos juizes e tribunaes T;:>r,,,,""""
assim como as de que tratam o presente artigo, § 10 e art. 60»
Aw:mlco LOBQ-Como. então, votou
O art. 60, lettra I, diz: Os crimes políticos.
;tÍ!ltla ha poucos d\;,,;, u. revisão
Portanto, dos crimes poli'icos é justamente PU!'" l'ch;l"ill:<1l' a mell10rh elos 1',lOS ll1iEde que se occupa o §8", cuja emenda o seu t1:\.l'es~
cl'ÍmilHtl ele Fl'allç'<~
honrado collega <lpresentou. .
O
ela cO'lllemo,'.ção do morto
O orador acharia mu~to a proposito a for- conced,",~
ou tr;, cansa. lJ1?is do
mação da culpa e julgamento dos governa· no art. 447 ('
d L,cussilo CO;!)
dores nos crimes politicos pelo Surll'emo Tri· q 110
a fJne
bunal; mas a Constituição declara que neste onÍl'o de rovisflo
pl'ocessos
procaso só póde julgai' em gráo de recurso e, e~ 18 dib.s Se: j·3f"r8; o
portanto, como 1116 dar Ll~rcito d2, Ol'igiJ?aria-1 '·ü ler." comu m,:;lho!'
meDte tratar da formaçao da culpa e Julga(}ULt'ft emel1~l'\ r8fel'e
menta dos crimes poEticos Elos governadores ~ :ói,Jo no
~9m nellllll11J2.
03
Logo, a emenda está fóra da Constituição, e (;['0,0 n.
b~vifl.
crê que niHto o seu collega está de ,cccordo Í\JÍt03 COlTe".',8:1l1l1enO;;
Quanto ás demais emendas, deve ,jízer ao
o SeDado
o t'ectll'~()
Senado, são acceitavei~. Mas estas duas, si üg-gra \'0 djJIh~l\lt:lri o ::tu'la1ll6uto das (,:}llS:S
não fossem contrarÍ.lr as dispmições legaiô.:l, processJ,tLs em
poderiam ser acceitas.
seccionaes, que
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estados. e jnl,O';1dns em s8Q'und", instancin,/, O Sl'.. :\i\mRICO LOBO - De outra vez d,se
aqui .1je1o Slllc;-~mo Tri!.mn,)f Fedei'al; P'li'U S. Ex. Cjil.,) eS8iL jl1f'br:ieçiio eta conveniente,
restrlilgir os incoflveuientcs elo roelll'~O :1 [(oi'i1 agora ach" que e uma cnrga!
proposto, entendo qne só ;;lO o eleve permittir
Em to,lo c;'so, deu consi";ll ,do que o wlbre
nas caUSi'ô ol',!illill'ias, excll1üb". pOI' COI1:i\B- s,m;u]ol' ilceitoll miulla emeuchí, or'Ímitiva,
guinte, as summn'ins, as
e <lS ex- clech!'lmdo-se liíJet'nl.
'
ecntiv<1S, a"sim COI:1O os proce::so3 jJl'eparatoO SR. ,",IARO CAVALCA.'1TI _ Muito liber::cL
rios e prevel~tivos.
O Srt. ,\~lERICO LOBO - No que não posso
Proponho tiiLnbem que se s~lpprinm o § 5°,
conforn18 o q Ui11 s:1o rl:L com petenci:. ri lI, justiça concordar co:n S. Ex. é na suppressfio do § 8.°
üi:;se S. Ex., ma" 11:10 provou, que esse pafe-Ieral as cr,usa" civeb e cr1min'\88 que
interes3ilr8m o lisco naclon:l1 ; quanto ás cio l'ügl';;pllO é inconstitucional
\~omtlço pOl' affirl[j;lr que o art. 59 de n~ssa
veis, a novn, !lispo~içito sel'á ociosn. porque
ib :l.mtll'ic,l, do
já existe no uecr8to n, 848; qnallto ás ca.mm~ C,jllstituiçãn, rnodiJlad,1.
interpl'etaçi1.0 que
criminaes. o § ()O é uma réde q!le róraozel'á :'1ol'te, só ~e l"G:itari:l
lhe qnél' dar o nubre senador, si entre nós
muitos aimes.
~
plur;di 'acl, rle direito.
o SR. Gm.IENSORO-Está dependente (la houvesse
Chamo a altellção ,le S. Ex. pDi'a, os arguphrase ult ,l'Íor - que interessarem o fisco Ql,- mentos flue legitimam miuha opinião; assim
cional.
como concol'do na suppr'ssão do § 80 , in:;i~to
O SR. AltIEIUCO LOBo-Prefel'ia que se es- na manutenção <lo § 3,°
pecificassem 03 crimes mais dil'eda e positiO SR .. A~iARO CA V ALCANT( - Pois este é
vamente; por exemplo, o contrabando.
11uO está llaocl o que fazer 11 todos que o viram.
O SR. AMARO L'AVALcANTI- Está incluido
O SR. AilIERICO LOBO - Não emitto opinião
ahi.
nova; nn. primeira sessão rIo Seuado ,1 \!nunO SR. A~1ERICO LOBO-Quiz offerecer emen- ciei aos illustres seo;,dores Campos Sall'.:lB e
da clara. sobre o contra bando, mas recuei José Hygino.
refiectindo que esse delicto é rle natureza
O SR. AUARO CAvALCANrI - Aprecio a
mixta, porque pó de pr"judicar assim a União sua colterencÍ;, : re:J.!mente V. Ex:. tem \1ntido
como aos e5t",1<1s; agora (bclai'a o illllstre sem;n'e nesta peJr;;\ a proílosito de qunlqn2r
autor do projecto flue o § 6° comprehen<le D projecto; quer até qLle o procur,illor ger;;l da
contrabando.
:'(,epllblic~ proponha acçêíes parn annullar leis
O SR. AMARO CAVALCANTI - Sem ,luvida ; 'éS tadoaes.
causas que Ínteressar'em ao 118co federal, não
O SR. A~IERICO LOB;) - Est" é OU[l'", quesha out.ras.
tão, qne o honrado senndor p~lo Paraná fez
O SR. A.l\!ERlCO LOBO - Si não 1m outr2s" r~~vivel' e qne vai tmbr; já, porém, t]ue
melhor fora uma disposição expressa e di- V. Ex. estranhou t;,nto o que prODUZ, r,t~
rect[\,.
tenda ao flue diz Story no seu commenAcceito, Sr. presidente, a emenda em que tl\!'io á Constituição norte americana (Zé) :
o Sr. senador propõe a suppressão elo § 8°,
<!: 893 A conveniench ele Urn!1 (1e[e14"ção
cujo teor ,julg'" S. Ex. conve:lÍente, lllas m- de ,jurisdicção, nascaUS!1S que I1!1Scem d:t Cenconstitucional.
r;tituição, repon~a sobre a observa;;iio, mnito
O ultimo Cjualificativo póde ser posto em fundada, d0 que ti inclispensavel ter um meio
duvida, porque si Si) baseül no argumento de constitucional para f,l~er executar as dispoque no art. 59 da Constituição não tem o Su- sições da Constituiç:i.o.
Para que serviriam, PI)!' exemplo, :JS repremo Tribunal Federal competenciit originaria '{Jal'fI processar e ,iulgar os crimes dos stricçêíes a autori,lnde da [egíslatur;<. rlos ;;51:1.governadores e presidentes dos estados, seme- dos, si a Constituição não désse nenhUlYi meio
lhante ar'gumento provrt ele mais, porque para obrigaI-as a observai-as 1
aquelle aptigo não dá tambem ao Supremo
Segundo a constituição dos Estados Uniüos,
Tribunal competencia originaria para proces- variãs consas estão pl'ohibídas á legislatura
sar e Julgar os crimes de responsabilidade dos rios estado" porque são incomp8tiveis a!gujuizes de secção.
mas com os inti~resses cia União, outl'~S com a
Nilo insisto, porém, sobre isto, e concordo paz e seg'urança geral e outri1.s, emfim, com
de bort mente na SUlloressão rIo art. 8."
os prineipios rle todo bom governo.
Com a jurisdição ài'iginaria da justiça, feO es1o, beleci ,)el1 to de direi tos sobl'e os :11'deral para c0I1\:3der habeas-corptts, disse S. Ex.
imp,Jrtnc!os, as declarações de 1'1131':'::', e
que concorda,
a emiss[o de pa.pel-moeda sito exemplos j)'1.ra
O SR. AMARO CAVALCANTI - Concordo, cada um <lestes casos.
Nenhum homem sensato pensará que taes
acho que é uma carga, mas acho hom.
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prohibições possam ser escrupulosamente ob-' ultima instancia havera recurso para o Suservadas, sem a garantia de uma fore" efficaz, premo Tribumd Federal:
E~tH, força não póde ser sinão de du,:s
a) quando se questionar sobre a vahdmle
cspeCle.S: ou a nullltlade I'alheal das le!s ou applic~ção de trataJos e l,'b federaes, e a
dos estados sobre estas lllaterws, ou a au- decbão do tribunal cio estado for contl'a ella,»
tori,laàe dos tribullaes. nacionaes para. m~Não se podendo jàl11,ds questionar sobre a
nullal-as, quando esteJam_em contravenc<:0 applic.lção elo direito civil, commercial e critlltgra,nte ?orn a Conslltulçac>: O uitlUJO meIO minaI ela RerJUbliclI., á vista da litteral disposltem Sido :1 u 19ado como preferi veI e como o çã.o do art. 34 § 23 (1<1 Constit u ição, segue-se
maiS acceltavel para os estados. »
logic<trnente que o § lodo art. .59 ou é irrisf,'ric
A Ieitur'a que fiz neste momento conl1rma e irrito, porque SllPtlõe a posslbll)(lade do Im ..
tudo qu~nto hei dito e repetido nesta tribuna: possivel, ou pel'mrtte o recurs') de qualque'
a Constituição ba de sei' guardadil pelos e;t<1,- decisão das j asUças dus estRdos que em sedos e no caso de sua violHção, intervenham gun,lu in~~allcia mal appl ical' ou mal inter·
sentenças em vez de metralhas.
pretar ,\, leI federal.
Recorde-se V. Ex., Sr. presielente, que a Im.
O SR. AMARO CA V ALCANTl - O proclll'adoJ'
requererâ. onele a Fazenda Nacional for inter- inter(JI'etllção ele uma. lei ~óde equivoJ~r a su,.
viohlçiío; e como a mocl!ticatlva da lei de 01"
essada.
grutÍsaçào da justiça fedel'al h,1 de deixar imO SR. AMERICO LOBO- Aelmira que V. E!., pune a violação tia Ie; e do trat~rlo f~(l~ritl, e
que é notabilid,vle em finanças, flClmitta que dar a essa violação o dom da ElfaIllblhclade
um est,)do emitta papel-moeda, sem que h:lja jud iciarhL ~
.,
.
reacção lel'81. que é fi aCÇ<'Lo jurjiciaria, larga
Já ntravessou vICtOl'JOsamente duas dJSe constitucional d,t Unin.o contra o estado in- CUS~ÕBS Besta casa o projecto n. 47, de 1891,
contiJente. V. Ex., com outros illustres col- que consagra o recUl'SO de q,ue !rato, 110
legas, ronfuL le a União com a Fdzencla, a art. 22, que peço liceuça para Im' (le):
Constituição com o iisro.
« O tribunal não to:uará coohecÍlnento do
As leis inconstitucíonaes são illegitimas e recurso interposto no C8S0 do art. 9° paragraconcitam contra si o recurso s ngrellto e ex- pilo ulJico, tettra (0;) elo decreto n. 848, sí não
traor,Jínal'io da revolução: para que se não se funel"r em havei' a sentença vioJado trxto
chegne á bpil'fi destA a.bysmo, cumpre que o da Constituição, lei ou tratado feder" 1, ou l:>Í
Supremo Tribun;,l Federal constitua uma es- o tribunal não reconl.Jecer ,t violnção a!lepecie de tribunal de 110D1'a que obrigue os garla.»
Como se affirma, então, que o § 3° do proestados e a União f\ g-uardar os m;;gnos funjecto é incon"titucionai ?
damentos da Constituição.
Kecollhecendo-se nas.i ustiçqs dos est?dos
Em relação ao § 3°, ponho a questão nu't e por10r
absoluto e se1l1 con tl'ast<'l para violar as
crua: temos 21 trilJunaes dA 2"' instancÜt jul- leis ipso facto ficam ellas investidas ao poder
gando diversamente e talhanoo a lei a seu de violar os tratados federaes e da faculdade,
bel-prazer. Que prufunda anarcllia! No mun- si não declarar. de provocar contlictos e
do nenhum paiz se conta onde se repr duza guerras com as nações estl'angeíras que celesemelhante desvio.
brarem tratados com a Repuhlica.
Nossa GOl1stituiç'ão no apto 59 estabelece no
Do texto do § l° art. 59 da Constituição
lo (Jlinea as cansas rI,t .inrisclicção originari/l decorre a legitimidade da revisão civil que
do Supt'emo Tribunal Fe !en11 ; n>1 2" ajul'is- pr, ponho.
'
uic~ão appelJa,la do mesmo tdbunil! nas cnuNão obsta o art. 61 da Constituição, antes
Sll.S decididas pelos j<líZBS e tdbllllaes federaes su1fraga minh:il opinião.
e na 3- a competencia extrnordinaria para
Quem o ler attel1tamente verá que se resrever todo e qualquer proces~ firído.
tringe à materia de processo a competencia
O SR. AMARO CAVALCANTI - Ahi é crimi- das justiças estaduaes para, decidir esse soberamente, tanto assim que a excepção appanal.
rente que o texto consagra ao recurso de
O SR. AMERICO LOBo-Na Constituição nor- !abeas-cor'pus é dominada. e nullíficada pela
te-americana não se encontra o Supremo tri- revisão criminal do art. SI.
bunal com sem,"lhante jurisclicção: entre nós,
Outra excepção do art. 61 - espolio âe
todas as sentenças cpíminileS e POI' conse- estrangeiro, guondo a especie nüo eSI,vpr prequencia todos os juizes e tribunaes rios esta- t,is'a R;n convenção 01< tratado-ainda corrobora
dos, são sujeitos á f\.cção e á jurísdicção do o § 3" do projecto em discussão, porquanto. si
SUrll'emo Tri buna I Feder'1.l.
alei estrangeira não é applicada, interpretaela
O § l° do citü.do art. 69 diz, porem, o se- ou violada soberanamente, e sem recurso,
guin to (lê):
pelas justiças dos estados, menos o tratado in1: Dus sentençaiS dasjustíças dos estàr10s em ternacional e a lei da RepubJica.
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A necessidade da revi~ão cível ainda se I tel-o feito. Tão intima.s, necessarias e indesevidencia do texto do § 2' do citado art. 59, o tructíveis são as rela'~ões entre o direito maqual recommencl.a a uniformisação da j Ul'ia- terial e o direito formal" qU8 a hoa app1iéa.ç~O
pru<1.encia das justiças da União e elos es- dd.quelle depende essencmlmente da perfelçao
tiJdos.
de~te.
Senhores, reina na. applicação das leis
On,o poderjudiciarionão é sinão o orgão,
entre nó" um turhilhão da duvidas e a jus- o imtrumemo dei!ta applicação. Portanto, em
tiça f()rma verdadeiros chaos de que não ha 11m p,i<l l'e"i<1" por le5'I~!aváo civil. CrillllOal
saldda.
e commerclal umca, as leis ,J,) processo, aS:'iÍm
Emquanto não se reformar o § 23 do art, como as leis de ol'galliz,lçà,o jllclichI'Ín, devem
34 da Constituição. nosso direito, que com- ter t",mllem o cunho dessa unHade, afim de
preilende os bens, as obrigações, a honra e '1lle, flntre essas ió::;tituiçàes exi:stn. a hllrlr:ollia
as relações de fô.milia, deve ter interpl'eta- ill,ll~pensavel !lura. o :,eu bom funcclOna"
ção eXf1.cta e por i~so não deve nem póde mento.
ser limitado ao circulo dos estados.
O '1lle vemos hOJe no palz?
UmlL m.].gi~tr"tul'a independente e bem reO SR. QGINTlNO BOCAYUVA- Isso 8Ó se poderá conseguir depois de ac1opção do Codigo tribuída, ao lado de U1l1l1 nutra inteiramente
dependente e mal remunerada. E o que é deCivil.
plora,vel é '1ue esta magistr;:\lura, as,;im deo SR. AMERICO LOBO- Depois da adopção pendente e que não póde, pot'L.tnto, gar'antir
do Co digo Civil, diz V, Ex. porém si não se devidamente os ,lireitos cuja guarda lhe foi
firmar a unifjrmielade ela interpretação, contiada, é ju;,tamente aquella a quem ioem vez de um haverá uma multidão de co· cumbe quasi todo o traualho de ,Jistribuir ao
digas.
justiça; entretanto l'Jue a outra., que goza dos
V. Ex. co 'li seu aparte honra o § 3e •
predicados de iodependenciu e inamovibiliEspel'o que o Senado não rejeite a revisão d'ltle, quasi nada tem ilue fnzer. à excApção
civil dos julgamento> de 2" instancia, mas, do Snpremo Tribun:rl Federal, por tel' jurissi f"lhal' minha previsão, veja o Senado o es- dicç:'\o em tola a i{epuiJlica.
tado em q ne deixa o foro e o paiz; este
Com effeito, os j :lizes seccionaes, si não em
com um artigo cOIISltitu~ional não execu- todos, ao meDO, na maior parte dos E'stil.dos,
t,1do e nii.o compl'eh,"ndid,); aquelle entregue não teem que faleI'. No esbdo que represento,
ás (lecisões diametralmente oppostas e ao imo b,\' dous nnnos que t'ullccion:l" juizo seccioperio da viotacão das lei8.
nal, e, qlle eu g,tiba, não mais de duas ou tees
Veem à mesa, são lidas, apoiadas e postas acções ordinaet<Js t'AI1l ~i,lo alli process,d'lS.
conjunctamente em discussão as seguintes
Ora, é esta anomalia, um dos IR,iol'es ihgellos que estão <t perturbaI' a ordem e tr'emquillidclcle nos estados; não ha coodança na
Emenclm
justiça estadoa!.
Por melhor intencioo,vl" que elh, seja, não
se lhe póde exigir heroismo; sujeita, como
Aoar-t. l°;
está, aos goverIlos locaes, que fazem pela
Accrescente-se ao § 4°: O conjuge. os as· bitola de seus interesses partiJltdos e a diseendentes, os descendentes e os irmãos do solvem no momento em que eUa. lhps op;;õe
condemnado que morrer depois do julgamento a menor resistencia; que garant'as pódeoff~re
tlefiniti vo, poderão interpor o recurso de re- cer ao" direitos do::> cidadàos, maxillle qmmdo
visão p:1ra rehabilitar sua memoria,
em conflicto com o govArno estildoal '?
§ 5.° Subotituam-se as palavras-ci11is e
Os exemplos são numerosos: em quasi todos
commerciaes, por esta-ordinarias.
os estado::! a magístrall1rn. tem sido abatida e
Supprima-se o § 6'.
desprestigiada pelo pt'oprio governo.
Sal:1 das sessões, 1'1 de agosto de 1893.Mas a disposição que estabeleceu a duulíAmerico Lobo.
rlclde da magbtratul'<t é constitucional e ~Ó
por meio da reforma ()Ollstltuciollal ~ô le ser
o §r. Generoso :!.\'lIa.*ques- aI terarla.
Portanto, curvemo-nos" essa la!llentavel
Sr. [}l'eslden te, tomando a palavra neste debate, não ê meu intuito fazer uma analyse si! u1l.çiio, que a Constituiçã.o creou. na t:lspedetida do projecto em discussão. Venho apenas ranç1J, de que [l primeira j'efol'ma constitu0ioemüttr, em termos m dtos gel'aes, mlnlra opi- ,ml qne se tizer 11:\ de co,dLlr nece~sari"tne!lte
nHo a re,peito do nos~o systema de org-a!li- (leste "s"nmpto, cuja gra'ddulle e l'elevalli"
sação judiciaria e ju~tificar algumas emendas nii.o é mbter encarecer'.
que VOLI scl;'mettel' á con.<ideração do Senado.
P,1S::>0 agnra, SI'. pt'esidente. a C()flsi,Ier,u'
N,t Constituinte votei contra a dualidade da :s di"!J"si(,'ô•.;s ,lu >,rujl.;"t'J que. no meu modo
magüstratura, e ainda não me arrependi de de ent.mderj carecem de illlJlJ111ottÇ'Oe:!l.
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Principio pelo § 12 rio Grt. 10,, q~le tl':Ü:;, do I com o empreg-o da forca, como succedeu ultihabeas-cOl'pOS, a mateI'la m~,IS UUpOI'ÍHIJ te' m ! I1hJiJte no rr.eu E;;LHlo, O:lde o govel'nador
deste projecto.
manuou cprcar p81~. f'orça publica fi typogr'aNo vf'inuÍpio do paraçrapho fi 1'1l1R-S8 a p:lÍa D11. qual se imprimia, o jornal orgão' da
competeneia do Suprem') TPi],un.! F<Jd 1'".1 élppo~:ção, e intimar os seus ]'euHctore6 para
pp.ra cc-nhecer origíuarhmente eJ,l Vetiç:;.o que não conti,lllla~s~m lt redigil-o da m"nei~a
de h'lbeas-cOTpos, em toda a plenitude, Sf'jn l''l!' que o fazl?cm, sob pena de ser~m :nu~IlI
federal ou e"tadoal a autoridade que tenha s,das as edições que mandassem chstnbmr e
expedido a ordem contra a qual se ímpetrnr tJ'ancada a typogr~phia, é ou não protegida
o liabeas-co?'Pos.
pelo habeas-corpus?
~a segunda ,parte do p~ra§!'rapho se deter- . S~be o Se:mdo que, si a_liberdade pessoal é
mma que aos JlIizes seccionaes dentro ele sua IOvlOlavel e sagrada, nao menos sngrada,
jurisdicção compete igualmente conheceI' li! não menos inviolaveJ, não menos garantida
petição de habeas-eOl'pos, ainda clue lt prisão l ,ela Constitllição é a lil~erdade de cOl1lmuniou nmeaç,l della se.ia feit,t por autoridade es- cal' o pensamento pel:1lmpl'ensa.
tado_ol, desde que se trate d;'l climes rlejurisA mesma o~servação eu podia fazer em redJC~ao fedel·a.l_ ou acto se de contra fllnc:clO- la,2.o a outré1S lilJerd"des igllalmente garannal'lOS da UlImo.
tidas pela COllstituição Fedem!.
A pl'imeíra observação que tenllo a f,.zer é
contra esta exprr'ssflo-ainda que a pl'isr(o ou
Parece-me, !>ois, que estas eX[ll'essões (leameaça del/a
feita por autoridade es- vem ser sullstituÍllas pelas projJl'ias palavras
tadoal.
da Constituição e neste sentido formulei a
Por esta forma, parece que o habeas-corpos seguinte emenda (lê) :
só ê admissiyel quando se trata de prisão ou
li. Ao § 12, alínea 2" do § 12: substituam-se
amea.ça delta.
as pa.laví·as - ainda qt,e a pl'isão ou ameaça
Tal não é a disposição constitucional, nem desta - pelas seguintes - ainda que a viomesmo a da lei da organisação judiciarin lencia ou coacçéio que o individuo soffrer ou se
federal.
Clchal" em imminente perigo de soff;'er.
A .constituição, no § 22 do art. 72, assim Sé
Tenho outea emenda a otIol'ecer á ultima
exprIme;
parle desse paf'agl'<I [lho, onde s" diz - desde
« Dar-se-Im. o habeas-col}JOS, sempr8 que::J !pLe se trate de cl"imes rIa jurisdicção federal,
individuo sofire!' ou se I.chal' ,.rn imll1inen.e uu o aeto se dê contr" funcclOnarios da
perigo d'l soffr-6r violencia ou caacção, por' (j mão _»
i11egalidade ou n.!.lUSO de poder.»
A8:-:im Emita-se a comlJPteucia do juiz secA disposição elo decreto 848 é 11 seguintf' (lê): donal na concessão de habeas-col'Pus, quando
<!. O cidadão ou
est1'an,-~eiro aue ,mtewkl' requerido contra ordem emanada de llutorique elle ou outrem SOl'F1'0' prisão' (·u COnstl'W1- oade estac!oal, nos casos de ser o crime da
girnento i/legal em sua libef'dade, ou se acha jurisdicção federHl ou a ordem expedida contra
ameaçado de sotIr8r um ou oUt,'O , tem direito funccionaríos Cederaes.
de solicitar uma Ol'dem de habeas-col'Pus, em
Desde, porém, que o Senado acceitou, como
seu favor ou de outrem,»
vê-se da primeira parte do paragrapho e da
Por que razão, pois, vem o projecto alterar discus::;ão que acaba de ter logar, a compeessa tel'minolog'ict constitllcional e legal. re- tenda originaria do Supremo Tribunal, ainda
trogradando ao tempo em que o habeas-coi'PUS quando a ordem seja de autoridade esb\doal,
só se concedilt no caso de prisão 1 Não vejo não vejo razão para que se limite a compemotivo.
tencia do juiz seccional a estes casos mencioPelo habeas-corpus, segundo a disposição !1ados na ultima parte do paragrapho que
clara e ter,dnante da nossa COllstitniç,lo, aCúbei de ler.
garantem-se todas as liberdades contra as
Si se quer amparar as liberdades violadas,
quaes de uma ordem illegal ou" buso de po- por meio da ordem de habeas-corpus requerida
der resulte violenciu, ou coq.tção. ou quando direc1:amente á justiça federeI superior, qual
essa ordem ou abuso colloque o individuo em é o Supremo Tribunli 1 Federal, a mesma
imminente perigo de sotIrer a violencia ou razão milita para que essa garantia possa ser
coacção.
impetrada aos juizes seccionaes dos Estados.
Limitar os caSOS de habeas-corpus nos termos em que o faz o pal'agrapho a que me
O SR. GIL GOULART dá um aparte.
refiro, é restril1.'tir. co 'tra a Constituiçito,
O SI{. GENEROSO MARQUES - E de onde é
esta, a primeira de tod8s as g'al'imtias cOllsti- difficil e ás vezes impossivel vir iovocar a
turionaes estabelecidas contra os abusos do justiça !lo Supremo Tribunal. Acont.,ceria
poder.
i muitas vezes que a violencla ou coacção conA liberdade de imprensa, por exemplo, J tr", a. liberdade individual teria conseguido toviolada pelas autoridades locaes ou federa.es, ~ dm; os intuitos do seu autor e, portanto, a com-
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petencia dad::t ao Supremo Tribunal Fed"r:ü hlíc;u; cousidera-se um acto como 1mblicado
seria ,;ornpletalllente illn,[i,h.
IIl"srlp quo é !il.vr"do e assignndo, podenrlo as
8u:Jp,nha.-se lltrl :WlíVIl];l, v i '3,im;t da vio- p'. rt
t8C e01lileüÍmellio !leHe, ou pelO livro
hç!\ü ·le seUil di!'3itos, de n:J "LtentLtlo ijl't- 1;, port , ou pedindo cel'tidã,'.
tic,do por 3.lltol'icl"de e.,tad ..,d contra Sl1a liO SR. Gull1ENSORO-M;.l,s ahi é a publicação
herda:e individual no R~tado de GÚyilZ ou em .juízo.
Amazonas, por attl'ibuír-se-lhe crime cuja
O S:1. GENEROSO :\tIARQUES- Não é o que
pena fosse de um mez de prisão; que 11cootecel'ia? Que se consummarin. o "b'lSO de pOe!er, diz o projecto.
e a autoridade do Supremo Tribunal não lhe
Em juizo se considera pu blicado uma senpoderia valer.
tençik ou despacho quando é lido pelo juiz em
O SR. GIL GOULART - Ficaria preso por audiencia, Oll ljQaodo é entregue ao esorivão
e ei íe lavra nos autos o termo denominado de
muito tempo, talvez por 69 11 70 dias.
pub líC~IÇão.
O SR. GENEROSO MARQUE3 - Que se tem
O SR. G,lMsNSORO-Y. Ex. acll'>, por1t\nto,
allegwlo contr8. est,l, coupet~ndi\ ? App~l
la-se para o al'1. ôZ da Constitlliç[o B",de- nec ;'s:,,,rh\8 "l; jJa b vras e IH j1-lizo 1
ral, que preceitú:, que as deci3ões, o!'d )[l." e
O SR. GENEROSO :VIARQUES -Não; acho que
sentenças d08 triblluaes dos estaLlos não po- é preciso accrescentar alguma outra cous:,dem ser mlllulhdas, alteradas ou Sl1Sp8U,as
Ha to,mbem publicação por editaes affixados
pela justiça da União j ussím como as decisões
e sentpnça da justiça da, União não podem em log"res publicos; ha diversos outros
ser allllulladas, alteradas ou suspensas pelas modos de publicação.
p,·w . todos essos modos póde-se considerar
justiças dos estados.
feita a plli)licação, sem que a parte in teresMas não preciso voltar ao que se disse o
anuo pass<ldo er:1l'esposta a este argumento. sad" tenha sciencía do acto.
P"rece-me, pois, ne!:essurio prec:s1r e,ta
Basta lembrar ao Senado que, si se conce le
ao Supremo Tribunal,,, facllldi\de de conh ,- pulllic:lf;ão, t.leclaranrlo se qne deverá ella
cer ol'igioHríamente do habeas-co·'-ptIS, 11:1,0 ~0í' felit., pela ímpronsc' que publícctr os netos
obstante esse preceito da Constituição, l11i\olÍa i'tfiCÍit0S do logar ; porqlle, embOl'i}, a publia coherellcÍl que se conceda igun I faculll:vle """Ao tambem pOSi'<1, ser feita por qunlquer
à justiça federal nos estadüs, isto é, aosjuizeil outro jornal, presume-se que o ,iom"l offir:inJ
é lHo por todos o:; que teem neg'Jcíos publicos
seccíonaes.
Agora tenho uma breve observação fi, fi,zel' pentlentes da [,clrnini~L'ação.
B' c's~im que, P'Wil. as repartições publicas,
sobre a red,\cção do art. 2° § 5° do proj3cto.
?feste al'tigo se tmta elo processo e julga- repllbm-:;e reltas as comlilUnic;u;ões oiTIdaes
mento das cansas que se fundare.TI na les;10 de peL! rublíllHçfi.o rio:; ,"ctos '.10 Diario Ofticial.
O'Jste mo {ojIBtiticndo, envio à mesa a sedirei tos iUtH viduaes por actos ou deci~ões das
autorlllalles adminístl'ati vas ch União, N,teL> gnÍllte erneml" (lê) :
tenho a dizer SO!im as ,iísposiqõ% relati\!;-tS
«.\0 ~wt.
;)0 r17'p0is dAS p;ibvras-puao pl'oc.~sso que se deve oi)~ervar DeS"\" l>Jic;,ç:;u j:,
qtl8 fOI' oi~j'Jdo lIa pleítocausas.
:;CCfdsc.'?nic>-·.e-p'·h, imjJren~a que publicar
Mas, no final da la pa-t'3 do § 5', se diz rIu,; os adllS oHLi:::es.»
a accão poderá ser di""pl'ez,tclil in li ·nine, si forlcCi't) isto Ile r, 19'ul11a importanch ; nno é
manif"ilt"m·;ute ill:'Ulld,td", si não c>stiver só:nente lFr\)t questão ,18 1'o1'111i1, porque tl'adevidamente iustruid<\, si a parte for illegí- tiL-se <:iü pre""r·.ipçãt) de um dil'eilo,
tima, ou si houver decorrido um a 11'1 o
Agora, Sr. presid!iJute, chego ao ultimo
da data da intimação ou pubticação da medida ponto das ob~ervações que pretendia fazer.
que for (lbjecto do pleito.
O Senado ha de recordar-se de que, quando
Portanto estaiJelet,e-se a prescripção de aqui se di~Clltiu o parecer relativo á indicaU111 anno. O tempo é muito limita,lo. MllS a ção que oífereci li. sua cousidel'ação a respeita
minha dllVidLl não é quanto no praco, e sim de imposto" inconstitucionaes, que estão senquanto ao modo rle contal-t). A parte intinl'lrla. do cohrados por diversos ests,dos, as commistem conh2cimento officíal do acto, e poríarlto sões cOl1COrclil:'am em que. quaDilo se discunarl:, mais jnsto, ria intim,')<;~o .1i\rre o ]1P"ZO tís,e este jJr.·j;~tJto, 83 inclui:sse entre as ~l1as
contrc, elln. ;vIas, na. t\lL1.r1e intimaç[t), o
a I' cúnclcs5.J de parecei', modifiprnzn COrl'e da rlntn da pnlJlicnç·\o.
como fJí, por l1:na em:3I1da., 'que tive a
;\cho Lsto muito V,1g0. A pnr'(;'l poda ver-se \lUtlra ti", a[1rrsent.:'\l' e '1U8 a~ il!us"raclll,S
.
Ia de seu. díceIto seiO '111':' tanhet c;Oi~h,~- ;oml:íiss008 :Jeceít1:"'é,il, ao !,ltní',) de deixar
Clltlento :lo aCl<) '1tl8 ,t
p,'rqne . DEIU tlx]Jl'ess.' ê Clô,1':l. a comp:~t"llGla do IIllllIS-pul1lieação-a,;"im illlle
pó·!p pr'0stlr.! u;,'io pubLt;o re(lera~ para.p,·o:l1,;ver a acção
se a intelligencia varia. Nas repartições pu-! tendente a defender os ínteres.ses da. Uniã.o,
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quando prejudicados pela cobrança desses
impo$tos.
N;lo vou agora renovar a discu~são deste
assumpto, visto que já se apurou naquella
discussão que esta disposição era neces8ari.a.
As commissões a aceeitaram, o Senado,
como V. Ex. já teve occasião de lembrar, votou por unanimidade ou quasi unanimidade
a: cor.clusão do pareCfr e a emenda.
AssilO,es~a disposição não é sinão uma consequencia do que foi aqui YlItado, mas que,
pelo simples voto do Senado, como é sabido,
não tem força obrigatoria.
Nesta conformldadl3 offereço á consideJaçi10 do Senado o additivo que passo a ler, o
qual eBtá tambem assignado pelos Srs
Ma.noel Victorino e Aristides Lobo. (lê)
«Art..... Nas attrilmições rio procurador
geral da Republica, especificadas no art. 22
do decreto n. 8-18, comp:..'chende-se a de
pl'omoVer e exercitar a acção publica na deíesa dos interesses da Fazenda Nacional,
q uando pr~judícados, (l_e qualquer modo,
~ehL cobrança de impostoo inconstitucionae::;
uecretados pelos estaI' os. »
E' o q lJe se me offerece a dizer sobre a
ma.Leria em discussão.
En vio á mesa as minhas emendas e additivo.
VeE'm á mesa, são lidas, apoiadas, e posta~
conjunctamente em discussão as seguintes
Em.endas

Additivo (onde convier) :
Art. -Nas attribuições do procurador geral
da Republica, expecificadas no art. 2'C do decreto n 848, comprehende-se a de promover
e exercitar a acção publica na defesa cios interesses da fazenda nacional, quando prE'judicados, de qualquer modo, pela cobrança de
impostos inconstItucionaes decretados pelos
estados.
Sala das sessões, 14 de julho de 1893.Gene/'oso !Jfm'ques.- Manoel Victol'ino. -lb'istides Lobo.
Ao § 12, alínea 2', do art. 7°: SltlJstituam-se
as palavras:-uinda qW] a rn,'(('o ou ame·'ça
desta- pelas seguintes :-aincla que a violencia
ou coacçüo que o individów soffl'er ou se achar
em ilfllJlinente lJorigo ele solfrer.

Ao mesmo paragrapho e alinea - Supprimam-se as palavras :-desde que, etc., (até o
fim.)
Ao § 5", do al't 2":-Depoís das palavras:pubLeaçao ela medida quq fÓI objecto do )·eito
-accrescente-se:-pela impl'ensa que publicaJ'
os aelOs otfici"es.
Sala das sessões, 14 de agosto de 1893.Generoso Mm'ques.

o Sr. Gomensoro, como um dos
membros da com missão de ,justiça e legisI'ação,
que deu parecer sobre a materia do projecto,
estuda as emendas apresentadas agora em 3"
discussão, aceeitando·as todas, com excepção
apenas da do Sr. Americo Lobo, modificativa
do § 6" do art_ l."
A discussão fica adiada dela hora.
O SR. PRESIDENTE diz que se acha sobre a
mesa, para ser discutido na sessão seguinte,
depois de impresso no Diario do Cong7'esso, o
seguinte
PARECER
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Redacçlio das emendas do Senado à ))7'0))osiçãa da CamaTa dos Deputwtos, n. 35, ele
1893, que l"egula a apuraç!io ela éleiçao
do presidente e do vice-pl-esidente (la Republica.

Ao art. 2° depois das palavras - tl'(JS cópias ou aela - accrescente·se :- re3pectiua,
inclusive a aCla da formação da we,a.
Ao art. 5° supprima-se a disposição contida
sob a lettra - b.
Sala das com missões, 14 de agosto de 1893.
-Manoel Barata.-A.merico Lobo.

Em seguida designa para a ordem do dia
da sessão seguinte:
Discussão unica da redacção das emendas
do Senado á proposição fia Camara dos Deputados n. ::15, de 1893, regulando a apuração da
eleicão do Presidente e Vice-PresideEte da
Rep"u blica.
Continuação da 3' dita do projecto do Senado. n. 5, de 1893. modificando o decreto
n. 848 do II de outubro de 1890, quo rege a
organização e processo da justiça federal;
3- discussão do projecto do Senado. n. 18,
de 1893, elevando á categoria de <J.lf<:1l1dega a
mesa de rendas geraes de Caravellas, no estado da Bahia;
2' dita da prGposição da Camn.ra dos Deputados, n. 50, de 1893, autorizando, o governo
a ab ir, no COl'rf::nte exercicio um credito
supplementar para varias obras do Minbterio
d<:1 Ju,tiça e Negodos Interiores;
2" dita do projEcto do Senado n. 33, ele 1893,
regulando a succe~sã0 dos herdeiros pal'a
recebimento do monte-pio militnr ;
3' dita da proposição da Camaea d"s Dflputados n. 48, de 1893, autorizanrlo o gOV(l'ilO a
conceder ao Dr. João EVl1'1gelista de Ca~tro
Cel'queira, lente cathedratico da PacEldade
de ,\ledicina da Bahia. um anno de Lcença
com o respectivo ordenado;
2" dita do projecto do Senado, n. 37, .de 1893,
inel uíndo no calculo do tempo de serviço para
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a jubilação do lente da Faculdade de "Medicina
do Rio de Janeiro. Dr. João Damasceoo Peçanha da Silva, o tempo que o mesmo doutor
serviu como ;, lumno pensionista do Ho~pital
Militar e como cirurgião do corpo de sallde
do exercito;
2' dita da proposição da Camara dos Deplltados, n. 31, de 1893, transferindo pa~a
MarIa Eurídice de Araujo Neves a pensa0
que do estado percebia sua fallecida mã! ;
3' dita do projecto do Senado, n. 32, de
1893, concedendo licença por um anno, com
o ordenado, ao juiz substituto seccional de
Santa Catharina, Augusto Netto de Mendonça;
2' dita do projecto do Senad!l), n. 17 de
1893. que regula o aforamento perpetuo:
3, dita da proposição da Camara dos De.
putados. n. 41, de 18~13, autorlsando o
Pode;' Executivo a mandar conta!' ao capitão de fragata Pedro Nolasco Pereira da
Cunha, como de embarqne, o tempo em
que com mandou a galeota Q"inze de NovembJ'O '

3,' dita do p1'ojecto do Senado, n. 30, ele
1893, determinando que
governo providencie no sentido de ser melhora,do a
refOl ma do 10 tenente da armada Camillo
de Lellis e Sil va ;
2' dita da proposição da Camara dos Deputados, n. 38, de 1893, concedendo a D.
Leonilla Octavina de Menezes Souza, a
reversão da pensão que percebia seu finado
marido, o capitão do exercito Luiz Francisco
de Souza.

°

Levanta-se a sessão ás 4 horas da tarde.

soa Ses3ão em 15 fie agosto de lS93
P1'esidencia do Sr. Prudente de ]lIomes
(vice-presidente)

Joaquim Pernambuco, Rosa Junior, Ruy Barbosa, Domingos Vicente, Joaq uim Felicio,
Americo Lobo, Rodrigue:!l AI ves. Joaquim de
Souza, Silva Canedo, PaanlJOs, U. d" Amaral, Generoso Marques, Raulino Horn e Luiz
Delfino
,\ bre-se a sessão.
E' lida, posta em discussão, e, não havendo
redamações. dá-se por approvada a acta da
seseão I\nterior.
Comparecem depois de aberta o sessão os
Sri'. Francisco Machado, Manoel Barata,João
Cordeiro, José Bernardo, Manoel Victorino,
Laper, C. OttQni e Pinheiro Guedes.
Deixam de comparecer com causa participada os Srs. João Pedro, Souza Coelho, Nina
Ribeiro, Cunha Junior, Coelho Rodrigues,
Elyseu Martins,João Barbalho, Coelho e Cam·
po~, Monteiro de Barl'os, E. '\Vande>nkolk,
Saldanha Marinho. AEjuilino do Amaral, Esteves Junior, Pinheiro Machado e Julio Frota ; e 38m causa participada os Srs. Oli 'leira
GaI'lão, Amaro Cavalcanti, Gaspar Drurnmond, Messias de Gu~mão, Virgilio Dam,1sio,
Q. Bocayuva, Braz Carneiro, Aristides Lobo,
Campos Salles, Joaquim Murtinho, Santos
Andrade e Ramiro Barcellos.
O SR. 2° SECRETARIO (servindo de 1°) dá
conta do seguinte
EXPEDIENTE
omeio do 10 secretario da Camara dos Deputados, datado de 14 do corrente, communicando que nesta data foram enviad®s á
sancção do Sr Vice-Presidente da Republica
os au:ographos do decreto do Congresso Nacional fixando as força::; de terra para o exercicio de 1894. -Inteirado e archi ve-se.
O SR. 3" SECRETARIO (spr.vindo de 20 ) lê e
vae a imprimir, para entrar na ordem dos
tl'abalhos,o seguin te
PARECER N.

SUMMARIO - Chamada
Leitura. da ucta - ExPEDIE~TE -Pal"eeer_ Observações d. Sr. Gomensoro
ORDE:"Y.I Do DIA
Votaçrio da redacção das emen ..
das do ;,enado â propsiçiio u_ 35 'o 1803- Coutmu.ção
da 3a disru,slio do pr"jcci" do Sen',d" u, 5 de 1893n::iCUl'SO do Sr', A mericu Lobo - E!n~ndas Dis\;Ul'.
SI) t!.) :Sr. Gil Gf)uh,rt
Encerr"lm~nto da discussã)
Ch~l'nruln. - Adiíllnento da vot:tr'ão - Cnntinúa em 3a.
dí~cus$ãn o pl'ojeeto n. i3 - Discurso e emend,1.. do
~r. Joã) Neivêl EnCEH'ramento da discussão - Adiamento da votação.

Ao meio-dia comparecem 25 Srs.senadores,
a sabel' : Prudente éte Moraes, Gil Goulart,
Antonio Baena, Thomaz Cruz, Joaquim Sarmento, GOlUpnsoro, Cruz, Catunda, Almeida
Barreto, João Neiva, Firmino da Silveira,
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A commissão de finançfts, tendo presente o
officio do Sr _10 secreta,rio da Camara dos Deputados, communicando que e"S[L mesma camara não póde dar o seu assentimento ás
emendas approvadas pelo Senado e oíferecidas
á propo~ição que fixa as despezas do .YJinisterio das Rel:tções Exteriores para o exercício
de 1894. leu com a devida attenç'io as razões
expostas no pareCAr da commissãci de orçamento, as quaes ser'il'am para determinar o
vot, da Cétmara elos Srs Deputados.
Etlas são t'ífecti vamente ponderosas e pela
sua parte o Senado não recusará jámais o
seu concurso para que se realisem nas despe-
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zas lJublica,s as economia,s reclamadas pela
preslclenciH, e pelo patriotismo dos pOdel'fS
publicos.
P~'opondo, como pr";lGZ o Se113,do,o"' accreBcimos rrjeí"ados pela CV.ma,'a dos Sl'S, Depu·
tad03, attendeu exclu,;ivamente de um la(lo á
nece:3sidade de dotar o, serviços da repartiçã,o
do Ministe.l'io da,s Relaçêb Exteriores com as
sommas efi'ecti vamellte reclamadas para sua
manutenção, e do outro lado a cOlweniencia
de fxar com regular certeza a:s despezas
re:::,(-s antorisadas ou decretadas pelo Congresso, 2<>1im de impedil' o U80. que facílimmte deg(~npra em ahuso,dos creclito.:; ,mpplementare.,
abertos pelo Poder Execéltivo muito fi-eqne",
teme.ate, para, at.tender á deticiencia da~ verbas do oi'çamento com relaçã,o a serviços })revi:;t0s e determinados.
Comtudo, convindo l1armon:sar tanto quanto seja pocsivel, o procede!' dos dous Nmos
do Congresso ~acional, pl'incipalm0ute tratando-se do orç'';'êmento da União, pensa a
commissão de finanças e este é o seu parecer:
Que o Se'1,1dl1 não insi,ta na ado])ção das
el:.811:1as rejeitadas pela Camara dôs Depu·
ta os.
Sala das rommis~ões, 14 de ago~to de 1893,
-0. Br'Cl1yuvu (relator).-8alélanhu ]JIw-il1h).
-Rodrigues Alves.-Dom:ngos Vicente.-l1Ianod Victor ;no.

Estabeleceu, portanto,. o artigo 216 do decret·) da organis3.çã') di), Justiç.a federal a '1'1t:'tlicidarl.fl dos direitos destes funccionarios
que declarou-os como t:l1.
.
O Poder Executivo incumbiu-se da parte
civil desses direitos e barrou o decreto n.
1:334, de 21 de março elo corrente anwJ, que
e":tabelece no art. 14 o seguinte (W):
«Art. 14 § 3, o A partilha se faz por partido1'88 nomeados a aprazimento (h~s P'1rtes, ou
pc:üo escrivã,) d" feito, si houver annuencia
de todos os interessados, tomada por termo.
nns autos.
§ 4." 03 partidc,res sii, em Ullmel'O de
dous, e, si nã,) poder haver accordo na nollnlç'.ã", pelo juiz feita a escolha entre os
Drf)l)ostos.»
. Estabeleceu, portanto, este decreto n. 1334
a alçada das cansas que devem ser julgadas
definitivamente pelos pretJres bem como regulo'" a alçada daquellas outras que devem
ser processildas ejuIgadas com recurso.
O texto do art. 216 do decreto de organisação da justiça federal estabeleceu em termos geraes que estes partidores serviriam
em toda~ as causas orphanologicas, provedo·
tias e até das camaras. Não estabel--ceu restricç.ão alguma, nem fez questão a respeito.
Este decreto que vein regular a parte administrativa do decreto n. 1030. estabelece
uma excepção que vem coariar o direito daquelles fnnccionarios,
Nilo cncebe o orador como, na parte de
um regulamento do Poc}3r Executivo, se estabeleça uma excepção a um direito já estalJelecido por uma lei geral, pois que
aquelle decreto 1030, de novembro de 1890,
tem sancção ele lei da União e conse,~'uinte
mente sendo obra do ',overno pl'ovisorio,
como sê,te o Senado, é uma disposl..ão legislati va obrigatoria, geral.
Não concebe ainda, repete, que um decreto
regulando uma pai'te ua lei ger:ll yenl1a estahelecd' uma excepção ou uma od:osa j'estr:njenda aos direitos daqnel1e; funcciona-

o §l\~. Gotneu§oro- diz que o~ parti·
dores do juizo do Districto Federal o encarregar,em tle apresentar à consideração do Senado
uma petição.
F<Ll'á considerações relativas a este pedido
afim de manifestar ao Senado o que Ibe parece ser de just,ç.a, a Íav,w desses serventuarios.
Ss,bE' o Senado que por decreto n. lO'~O, de
14 de novembro de 1890. foi dada a orga,ni,a,·
ção da justiça federa I,
N') art. 216 deste decreto al1i se lê (lê) :
« Nos mesmos tribunaes servirão os dous
actuaes contadores, um no geral e outr" nas rid5.
causas orpl1al1ologicas, de ausentes e proveComprehende que havendo duvidas a redori<1, ai'sím como os dotts partidores 1J1'o~i speito, se procure meios ele solvel-as. attendos v:tiil;,>íamente.
dendo a uma parte que porventura não tenha
As partes será 1 admíttida!tnos outros juízos sido bem attendida, Mas não compl'el1ende
e ,cinda n08 da~ camaras,s; (:n'em imper/idM os que dando-se uma certa latitude, uma facilJui'éidores r,}'il'atiDoS, a nomear cidad:ios Ci;L])a- liJaue ao modo de pl'ocess'1r, se estabeleça
zes para efi'e8tUo,rem a PlLl'tilha do mesmo princip:o> em contr'8posiçiio a uma lei geral
m;',,}, que !Y)meiam os a v;llía,rl{)res , si o )'e- ol,rigato!'ia, princípios que em caso ~~lgum
',eiiL ; disp'nsLn,I'J-se p'lrem, esta f"rm:,- podem ser estú,belecidos por meio de regulase::Jprf' qu', feito 'pe[r, es"rí 'lã·. I o cal- mento.
cu'" VquhL, ,L ilE'r,~nç"" (m lio!'<;,,) ,b" qlliO nradGI' pergunta si e~SGS proces."os que
nllC;c,< e (1;";. ;:n r e,)J.rf,lf;;l '), C!,3 COlli' -Il'mid ld~ ':Il.hem 11", alç'1da elos pretOl'es, 1"L parte, V'Jl'bi
corre deopacl!'-, fir):ti da·úe:ibe.ra(lão dn ~J«rtt {11'atiel, orplu'.nolog'c;\, vecm atteml<'f a llma
Ih" e '!lC ,rd3,:'em
ín~el'essl:tLs 8,'i1 l'eLe!),,1' dlíliclilda de que lil v;~. p';!' park elos j llizes de
os lutes separados para o seu pagamento.»
cDnsiderar os inventarios de pequeno monte
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?omo um direito que deve ser garantido aos
lnteressaebs, isto é, a esta p:'.l'te da humanidad~ tão protegida pelas leis como sejam o'
orphãos; si é para salvar esta duvida relativamellt,e ao modo de prnces~ar rapido e pl'ompto sem augmentar custa,;, como e que se vae
dar ra vores ás partes de modo a estabelecer
uma excepção que o orador considera odiosa.
deante daquelles direitos estabelecidos e reconhecidos pela lei geral ~
Entende que a reclamação feita pelos funccionarios tem toda a razão de ser.
Por emquanto dirá estas poucas palavras;
opportunamente, porém, quando por determinação do Sr. presidente a commlssão tiver
de d,tr parecer sobre esta reclamação. compromette-:<e a tornar mais saliente e demon'trar mais amplamente perante o juizo do
Senado a justiça que lhe parece soccorrer
aos individuos que mui legitimamef.lte a reclamam.
A petição é remettida á commissão de justiça e legislação.
ORDEM DO DIA
Entra em discussão unica e é sem debate
approvada a redacção elas emendas doSenado
á proposição daCamara dos Deputados n, 35
de 1;;9:~, regulando a· apur<!,ção dil el9içio
do Presidente e Vice-Pre::iidente da RepubUca.
Continúa em 3' discussão, redigido de accordo com o vencido em 2" e com as emendas
otl'erecida" nesta, o projecto do Senildo n. 5,
de 1893, modificando o decreto n, 848 de II
de outubro de 1890, que rege a organisação e
processo da justiça federal.

o :§r. Armerico Lobo-Na. sessão
de hontem, Sr. presidente, quando orava o
illustre membro da commis.'ão de legísbtção
iUiitiça, interpellei a S. Ex. sobre a emenda
';",pree iva do § 3" e o meu h,)nrac\o collega,
'Jb a impressão das palavras do nobre senador pelo Rio Grande do Norte, declarou
accei tal-a.
Não estando na occasião l1resentes dous
outros illustres membros da commissão, vejo-me no dever de voltal' á tribuna, vistojulgar a revisão civel uma condição sine qua
non do projecto rebtivo á justiça federaL
Qual il razão pritlcipn.l da o'-jecção opposta
Ú revisão ~ Que ellil viria sobl'ecarregar de
trabl\,lho o Supremo Ti'ibunal Federal, isto é,
o Poder Jll,licíario ex.:rce no CitSO, pel? notoria autoria do projecto, o POcler Legislati vo,
e a. km da. commodida.de limita sua jurisdicção!
Nilo e só essa a cruel antithese que entristece o debate: ao p::tsso que iIlustrados e eloSEliADO
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auentes ol'adores negam nesta camara ao
Poder Judiciario d, União ® direito de annular ou ele declarar in~ubsistentes as leis
dos e:stados e as po"turas m un icipaes que violarem a Constituição, concede-se á~ justiças
dos e;t;ldos, com previo benepla,cito do Supremo Tribunal FederaL a tàculdade de desfigurar e violar soberanamente a lei nacional!
Otl'ereço uma emenda ao § 3° ,pala qU1j.l haja
revisão da violação, má applicação ou erronea.
interpretação da Constituição, do tratado e
da lei federal. e observo que os autores da
Constituição ainda não meditaram bem sobre
seus preceitos e até desconhecem a natureza,
e o alcance de um dos tres poderes políticos,
o Judiciarío.
Conforme o art. 3" secção 2<1 da constituÍ<,ão
norte-americana e os arts_ 100 e 101 da argentina, o Poder Judíciario se estende a todas
as causas que nascerem da lei federal, sendo
ncllas appellada a jurisdicção da Côrte Suprema'.
Em verdade nossa Constituição deixou ao
Poder Jueliciarío dos estildos a jurisdicção, em
duas instancias, para processar e julgar os
teit.os crimes, ci veis e commerciaes mas resalvou expresst1mente a jurisclicção do Supremo Tribunal Federal na revisão do,; processos crimin;'es, na successão do e"trangeiro,
e no recurso das s0ntenças proferidas em ultima :nstanci,1, pelas jURtiças dos estados,
art. 59, lI, !lI e § I" lettras a e b e art. 61 e
81. Como, então, 8e qUf$r negar ao Supremo
Tribunal o poder de corrigir em grão de recurso a violação ou a mó, execução da lei e
do tratado tec1,eral ?
As justiças dos estados não julgam soberanamente, na ausencia de tratado a successão
elo estrangeit·() que se prende á lei estrangeira, ma,.,; não teem tribunal.superior na decísilo cba causas nascidas da lei nacional!
Sint'l muito, Sr. presidente. a a,usencia do
illl1stre seno.uur que offereceu o projecto originario e qUd agora a suppressão desse § 3°
que o Senado (j,(loptou por minha proposta:
S. Ex .. como Sn.msão, destl'oe todo o templo
da lei e lega ao povo a maior desesperança,
condemnando-o á jurisprudencio. vária e incertn, de 21 tribunaes de 2' instancia,que, sem
laço algum entre si, applicam nos estados e
no Districto Federal a lei nacional, isto é, a
vontade do povo bl'aziteiro por nós formulada.porém engeita,da pela União.
O § 3' e ::lua proposta amplificação represent1m it rei vil1ílicaç'ão elo poder nacional, do
direito e da or,Iem ; infelizment.e a lei não é
pessoa vi V~t qae reine ou suppliqlle e por isso
ella é tlespre. alla no solo bl'aziieiro e tratada
~tquí pei,)r que uma parte e3trangelI'a eUa que
e o imperioso symbolo da nece~sidade publíca
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e ., garantia de todos os homens e de todas as
famHias!
~inha emenda representa, não ha duvida,
a ~"berania de nOSS,L na,cionalídac1e e um do·
gll~ ~ d.a Federação; conto, pois. que o Senado
<1 acceite, dando a essa peregrina andraj ·sa,
a1" se diz lei brazileil'a, senão a pUl'pura,
Ui, menos a toga que lhe pertence.
Vem á mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão a seguinte
Emenda

Substitutivo ao § 3° do art. 10:
Dá-se o recurso de revisão para o Supremo
Tribunal Federal, quando haja violação, má
applicação ou erronea interpretação da Constituição, do tratado ou das leis federaes.
Sala das sessões, 15 de agosto de 1893.Americo Lobo.

o Sr. Gil Gou:d.art-Sr. presidente,
sinto constrangimento em pronunciar-me sobre o pt'ojecto substitutivo que reorganisa a
Justiça Federal. depois dit declaração hontem. feita por meu ilJustrq conega senador
pelo Rio Grande do Norte, de que tal pro.iecto
foi confeccionado pelos conspicuos membros
do Supremo Tribunal Federal.
Não desejava impugnar, nem mesmo em
detalhe, trabalho oriundo dessa elevada cor·
poração em que fulguram os mais provectos e
a balisados jurisconSUltos pa trios.
Todavia a profissão que exerço -a advogCl.cia - habituou-me a prestar culto á liberdade, e é em defeza deHa que venho justiticar
meu voto a favor das emendas apresentadas
ao actual § 12, pelos honrados senadores por
Minas Geraes e pelo Paraná, ampliando, ou
antes garantindo a efficacia do recurso do
habeas corpus.

Foi com verdarleira magoa que vi na antecedente sessão legislativa o iliustrado senador
por S. Paulo, ex-membro elo governo provisorio, apresentar o primitivo projecto e com
seu brilhante talento sustentai' que as jUBtiças federaes não deviam conh.ecer desse recurso sempre que fosse elle ifttentaelo contra
aeto., das autoridades estadoaes. Ja nessa occasião manife,stei minha opinião contraria a
essa, parte do projecto que, u'"a vez a.doptado
sem mOdificação, nos fara retrogadar m is de
meio seculo em materia de habells CwpUS.
Ohabeas cr)rpus é cOl1'liderado, em todas as
legislações dos povos cultos,como um recurso
extr~.ol'dinari(; que não se subordina ás regras
dos processos commUl1S, usados em materia
criminal; é um recurso extra-excepcional,
creado para garantir a liberdade individual

contra os erros e as violencias das autor ida(les que exorbitam dos poderes que lhe:;; são
conferidos pela lei.
Assim o considerou o Codigo do Processo
Criminal, promulgado em dezembl'O de l832,
que regulou a materia em um titulo especial,
o ultimo, depois de haver consubstanciado as
disposições geraes do processo nos titulos antece, lentes.
No art. 342 dispunha esse codigo que qualquer Juiz de direito, juiz municipal ou tribunal ele justiça dentro dos limites da sua jurisd;"çao tinha obrigação de fazer passar,
dentro de duas horas, a ordem de habeascorpus.

Nos arts. 344 e 345 declarava que a ordem
de hab'·as-corpug podia ser passada ex-oflicia,
mandando-se prender o injusto detentor.
No art. 353 definiu o que era prisão illegal,
por fôrma t I que se evidencia o Qspiríto
liberal dos autores desse c Idigo. Considera-se
illegal a prisão, eliz o artigo: 10, quando não
hou ver justa causa; 2\ quando, sem processo, n paciente estiver preso mais tempo do
que marca a lei; 30, quando o processo estiver evidentemente nullo; 4", quando a autoridade não tiver poder para decretar a prisão;
5°, quando houver cessado o motivo da
prisão.
Vê-se, portanto, que todas as autoridades
judiciarias podiam concer1er este recurso e
essas autoridades eram multi pias.
No regimem monarchko os pacientes de
pri,,[o ou ameaçados de qualquer' coacção material poGliam recorrer aos juizes municipaes,
aos juizes de direito, ás relações e ao Supremo Tribunal de Justiça.
A lei da reforma judiciaria 11. 2033 de 20
de setembro de 1871. longe de limitar este
l'ecurso, aind<1 ampliou o seu mo e rodeiou-o
de maiores garantias.
Foi assim que estendeu o recurso ás prisõe:;
administrativas, aos recrutados até o IDOmento de serem alistados no exercito e na
armada, a sim-ples ameaça de constrangimento corporal; aut, ,risou a expedição de
mandados de soltura, mediante caução, ainda
antes de resolução definitiva; reconheceu no
estrangtliro o direito de usar para si do recurso; finalmente, garantiu ao paciente o direito de indemnisHção e de haver as custas
contadas em tresdobl'o.
O decreto n 48'~4 de 22 de novembro de
1871. q ne regulament-'m essa lei. ainda suje,jtou. no art. 75, a uma multa de 40$ a 100$.
além da:'! penas estatuídas no codigo crim inal,
o c.arcE:reiro, detentor, escrivão ou official de
juizo que embaraçasse o habeaç-crwpu.s.
Pelo que se encontra nessas dispOSições legaes pôde-se concluir q ne sempre foi, no tempo da monarcllia, objecto da maior solicitude,
para os legisladores, não restringir mas am-
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pIlar sempre os eifeitos do habeas-corptts a beneficio da liberdade individual.
Mudado o regimen politico,o Governo Provisorio ainda prestou homenagem a esse recurso excepcional, que symbollsa a conq uista
mais liberal da exemplar justiça da Inglaterra.
Com effeito,nos decretos com que foram organisadas a Justiça Federal e a Justiça do
Districto Federal, encontram-se consignadas,
tanto naquella como nesta, disposiççes consoantes com a anterior legislação no que é
referente ao habeas-cor-pus_
Nada se innovou. Os príncipios garantidores da liberdade foram transplantados em
toda a sua plenitude para ambos os decretos.
Os juizes e tribunaes federaes como os juizes e tribunaes do districto feder 1 podem conhecer jure proprio deste recurso quando se
tratar de prisão ou ameaça ele coacção por
parte de quaesquer autoridades, mesmo
locaes.
Passo a demonstrar,
No decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890,
referente ájustiça federal ,encontram-se as 80guin tes disposições:
« Artigo 9" Compete ao Suprem" Tribunal
Federal. IV: Conceder ordem de habeas-eospll.,
em recurso voluntario ou quando tenha sido
denega.da pelos juizes federaes Ot! por juízes e
tl-ibunaes loc"es.»

Logo, está conferida ao Tribunal Federaljurisdícção e competencia para conhecer originaria,mente do recurso,quando denegado pelas
justiças e tribunaes estadoaes de todo o terl'itario nacioual Consoante com esta disposição encontra-se a materia do art. 47, assim
concebida.
«O Supremo Tribunal Federal e os }tlize,
de secçr10 farão, dentro dos limites de sua
'~nrisdicção respectiva, passar de prompto a
ordem de habeas-co1"pttS solicitada, nos casos
em que a lei o permitta, seja qual (01' a autoridade que haja decretado o constrangimento
ou ameaça de o fazer,»
Portanto, é intuitivo que pelo direito vigente da Republica as j ustiça.s t'edpraes, Supremo Tribunal ejuizes de secção, teem competencia para conhecer dos casos de lu:r.be'ts
cOli'HS, originariamente ou em grão de reseja qttal (ar a 1lHtol'id"rJe.ainda ,ÍH:zeS
locaes, que decretem o constran-
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a simples ameaça ou hajam denegado a orrIem impetrada.
Esta fac:lldadl' ampla, conferida ás justiças
füi tambem, no Governo Provisorio,
ás j ustíças locaes.
O decreto n. 1.030 de 14 de novembro de
189o,que organisou a justiça do Districto Federv.l, nos arts. 89 n. 3, g'.J e 135, lO reconhecem na Côrte de Appellação,no Tribunal Civil
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e Criminal e nos juizes ~ingulares deste trio
bunal o direito de conceder a ordem de
habeas-corptts.

No art. 167, que marca as attribuições do
procurador geral do districto, vê-se, logo no
n. I, que 11le compete officiar nos habeascorpus, junto á Côrte de Appellação.
Por todas essas disposições que ahi ficam
citadas, é intuitivo que as justiças quer federaes quer estadoaes podam conhecer genericamente do habeas-corpus.
Vejarllos agóra a argumentação dos que sustentam a opinião contraria para justificar o
projecto e sub,titutivo em discussão, no que
é relativo a este recurso.
Com a eloquencia e erudição de que é dotado o nosso honrado collega, senador por
S. Paulo e ex-ministro do Governo Provisorio,
o Sr. Campos Salles, cuja ausencia deploro,
sustentou nesta tribuna que a nossa Constituição esta beleceu no art. 62 a separação
das duas justiças, federal e esta1'.oal, prohibinr.o a cada uma r.ellas de intervir nas
questões aifect.:1.s e decididas pela outra justiça. e accrescentou que essa e1'a a regra
observada nos Estafos Unidos, após varios
cOlflictos que 3llí se deram.
Em vt'rl'.ade essa é a rE'gra geral para os
casos communs do processo civil e criminal;
mas já demonstrei que o habeas-col'pUS sahe
dos mole.es communs e é por todas as legislações considerar.o uma materia especial, um
recurso extraordinario. Como tal foi elle consideraéto
noss'l Constituição que abriu
uma excepção no art. 61 á regra geral do
art. 62.
Diz aquelle art. 61: «As decisões dos juizes
e tribunaes dos Estados, rias mater!as ele sua
competencia, porão termo aos procel'sos e ás
questões. solvo quanto a habeas-corpu'. »
Quanto aos Estar,os Unidos, não ficou até
agora resúlvida a questão. Após os conflictos
que se deram nenhum acto legislativo federal
determinou a allegar.a separação das competendas no que é relati vo ao habeas-corpus.
Outro argumento do mesmo illustre senador foi que, no art. ·17 do decreto 848 de
1890, está restricta a acção dos juizes
de secção pelas palavras dentro dos limites de
sua jUl·isdicçao. Ha nesse argumente manifesto equivoco, primeiro porque estas pala nas foram copiadas textualmente do
art. 342 do Codjgo do Processo, que dellas
usou referindo-se aos juizes municipaes,
juizes de direito e tribunaes de justiça, a
quem conferia poder para conhecer do 1'epurso.
Dentro dos limites de sua jurisdicção não
quer dizer outl'a cousa sinão dentro do terrltorÍo até onde
a autoridade do juiz
ou tribunal.
E' o que se infere claramente ou seja do
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texto do Codiao do Processo ou do art, 47 do'
deCl'eto n. 848 de 1890. que é nesta parte reproducr,rão fiel da lei antiga.
Esse argilmenb cO.1funde jurisdic;;:ão ~om
competencia. Juri:-dic\;ão é () poder que dá
a lei ao magistrado para fazer vingar um
direito e destribuir justiça. Esse poder, em
materia de habeas COl-ptlS, tanto tem a justiça federal como a justiçados e~tados.
A competencia é o direito que tem o juiz
de conhecer de determinada causa ou processo, ou na phrase do illustre cOlllluentadol'
Pimenta Bueno, nos
apontamento~ do
Direito Criminal, não
mais do que jurisdicção apropriada á hypothese de que se
trata,
E' nesse sentirlo que a nossa Constituição,
naquelle art, 61, que !la pouco citei,díz:
nos ma,tel"ias de stla comlJetencia, porão termos aos processos e às questões, salvo !jU"nta
a habeas corllH,~.
O magistrado tem muitas vezes jurisdicção

para conhecer e decidir de certas materias e
no entretanto falta-lhe competencia porque
esta depende d.o, contract?, do qUél~i c0!1tracto, do d01ll1Clho, do dehcto, da SltUaçaO
da causa, dtl connex110 ou continencia do
negocio, da proro~ação dajurisdi ção, da prevenção, do pri vileg'io da pessoa ou da caUSa,
da alçada.
Dontro dos limites de sua jurisdicçã,o não
significa que os juizes de secçlio estão inhibidos de concedel' habeas-eo'-jJl1s aos presos
ou ameaçados de constrangimento pOl' autoridade::; esw.doaes, principalmente si attender
ás palavras que se encontram logo em seguida
a aquellas, no mesmo art. 47 e siio: «Sej(1
qual fOl' a at,rol'ida,le que haja decretaria
constrangillll'ltto Otl ameaça de o fa;;el'».

0

Em f,lce dessadi",posição ampla e g'dlerica
seria preciso, para a'1ll1ittir opinião em COtltrario, que he,uvesse ,;lguma lei explicando
68"e artIgo e re ..;kingindo a acção da Justiça
Federal nos estados.
Tal lei não existe e é por não existir que
agora, nos projectos que se discutem, pretende-sel fazer em materia de habea.;-corj'Jus
distincções que considero p['~indiciaiissirÍlas
á liberdade e por isso continuarei a votar
contra o projecto nesta pal'te e a. favor das
emendas offerecidas na segu1líla, e nesta discussão pelos illustrados ~enaàores Generoso
Marques e Americo Lobo.
O unico argumento que nesta terceira díscussão vi produzir para limita,e a
da
Justi.; l Federal no que é l'elaLiro ao
co,':)1J,::,fbí (pe o
Tl'ibu,13,[ fi~':. ri;,
atareFadíssimo e al1ll1111aría a pI'LufÚ'3, inst:1l1cla.
A isso respondo : para o
nft.o
ha e nem deve haver instanchs, e
o Supremo Tribunal declinar de conllecer deste

importantissimo recursn se annullará sacrifica,ndo a liberdade individnal, que não ficará
ma,is garanLidrl, confiada sua guarda e defesa
exelu~ivamente às justiça~ locaes que serão
quasi sempl'e as re.'pol1sa veis pelos constrangimentos cOl'poraes, ameaças, coacções e prisõcs illegaes.
Sob o fundamento de diminuir trabalho,não
é honroso para o Supremo Tribunal Federal,
que é o g'uarda,defensor e vingador da Constitllição e das leis federaes quando conculcadas
pelos govel'l1os e tribunaes estadoaes, declinar
de uma tão elevada, e nobre funcção.
Sem essa attribuição,tambem esse Tribunal,
que se compõe (le 15 juizes, ficaria quasi
ocioso l annullado; não preenchel'iasuas aI tas
e amplas funcções, não corresponderia aos
fins pltra que fvi creado.
.
DemaiB não são' frequentes na Repubhca,
principalmente nos estados, os casos de habeús-corln/", nem mesmo na época actual que
tem sido de gram'.es perturbações políticas e
8,gitações sociaes,
A ju~tíça fe0.eral por sua natureza é mais
prom]:!ta, mais indepe?o.ente,da: política local
e por ISSO mesmo sua. unparclQ,lldade deve ser
pre~umida para decidir sobre eSse importantissimo recurso.
.
Regra
a coação ela liber,'ao.e, no ll1terior do
vem r.as autoridad~s, dos juizes
locaes e o recurso de haheas-corpô/s será musorio, direi mBsmo irri80rio, tentado perante
ás prop ias Justiças, responsaveis directa ou
indireclamente pelas violações das leis garantiétoms da libercl.ar,e incUvÍlhml.
Decretada a prülão pelo juiz local, o recurso,
só pOf'.endo ser intentado perante o superlOr
tribunal do estado, será quasi sempre der:i(UC~O contra o impetrante, pela solidaried,ade
.\0 tribunal com o juiz infel'ior, muita,g vezes
nome" do pelo proprio tribunal, como succede
no meu esta'.o,
Pelo menos "erá demorado o COI1 hecimento
'" (lecisão do reCl.lrw pOi'que os tribunaes nos
estarl.os compôem-se depoucosjuizes,sobrec rregados de trabalhos allminbtrativos e
ciarios rehLtivos a todo estado, e só funccionitm uma ou duas vezes por semana, quando
não são eSSêtS sessões interrompi(las por impedíment:ls e faltas dos membros effectivos,
Esses inconvenientes ~.esapparecem com os
jni.zes seccionaes, porque S,70 juizes singulares e (lespac\mrã,o o recurso a qualquer
hora do dia ou d, noute; teem pClUCO trabalho
e são ou elevem peesumir-se allleios, indlfferentes ás p,üxões partíclarías nos estado i em
<pe fancdona.rn, m~,s d~ Gajos governos não
. . le~':nr1.em p:1\':1
sua cOl1S"rvação
no c(),r·go. nem as J:1JtLU'.1S pl'o,noções.
,J 11 o Sena/.o, ",m seguada r.iscussão, acc"itou
a emen:b ".0 Sr. seilu".o:' por Minas, ampliando a competencia do Supremo Tribunal
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Federal; cumpre
completar a me(1i,"~a,' Eis porque em meu favor milita a oplnU1o
tornar pmtico e
o principio. reconl1e- do govc;rn,v1or de Minl,s, no omcio de dez emcendo igual comp"tencí,: nos juizes ele secçãóJ, hro de 1892, ('ue peço licença ao Senado para
como succederá com a a,'opção da t'illenfea lêr.
ora oiferecí,l.a pi'lo Sr. senador l)elo Par,w.a,
Permitia-me V. Ex, que solicite sua attená qual prestarei meu voto.
ção para um assumpto, ao qual ligo a, maior
Telei a~sím contribuído pa.ra que a liber- lmportancia, par depender delle em grande
dade individual
garantida pela a'ção parte o progresso da vasta e rica região do
prompta e eflicaz elo recurso do habeas- norte do estado que tenho a honra de
corpus.
dir ; refiro-me á creação de urna alfandega no
Ninguem mais pedindo a palavra encerra- porto de Caravellas. no estado da Bahia.
se a discussão.
Por sua posi';ão geo~Taphica em frente das
Annuncíada a votação e verificando-se não tereas uberr;mas do Mucury, que tem por
haver mais numero para deliberar, proct'd p - centro a cidade de Plüladelpl1ia e a qual se
se á chamada elos 81'S. senadores (33) que filiam varias e grandes municipios, e onde decompareceram á sessão e deixam de l'espon- mora uma pupulo(;ão activa e laboriosa de
der os Srs. Catuncla, José Bemarc!o, Almeída ce]'c~ de 800.!:00 habitantes dedicados ás
Barreto. Rosa Junior,Ruy B.?,rbosa, Rodrigu€.'3 varias e important~s industrias pecuaria,
Alves, U. do Amaral, Ralllino Horn e Luiz agricola e manuliJ.ctureim; terras onde ao
Delfino (9).
lado das an tigas culturas ela canna de assucar.
A votação do projecto fica adiada por falta
e cel'eaes de toda a especie, além da
de qttorum.
conhecida exportação de gado, desen volvem-se
Continúa em 3' discussão, redigido de ac· em largas proporções as plantações de café,
cordo com o vencido em 2', o projecto do
cuja expol't~ção já concorreria com somma
nado, n. 18, de 1893, elevando á categoria
interessante para o movimento prog'ressivo
alfandega a mesa de rendas geraes de Cara- de nossas rendas aduaneiras. ao porto de
velIas, no estado da Bá,hia.
Caravellas, está destinada posição saliente
entre os centros nascentes da nossa costa.
Servido pela Estrada de Ferro Bahia e Minas,
(1:) Sr. Joãü rueiva-Sr. presidente,
ja transpoz
traz-me li. tribuna a emenda apresentada em que. atravessando aquelle
2" discussão pelo hnnrado senador pelo Para. os Aymorés. lançando seus trilhos em terriS. Ex. qmz est" bdecer a igualdade onde torio mineiro além do Unlcú em seu tre,çado
para Phlladelphia. ligando assim por viação
não era possivel fazel-o.
De facto, a emenda opposta ao prQjecto so- rapicla cidades e villas das mais importantes
bre a Alfandega de Caravellas roi eifectiva- do norte ele :.'lEmeS, e. por a--sím dizer, tal'mente apresentada e passou no Sen~,do ilan,lo a'1uelle porto o e;;:coaclouro ohrigado
quando se occupou este da creação das alfan- 'los procluctus ele Philadelphia, Minas Nevas,
dega sem Juiz de Fóra e na ca-pital de 8.Paulo. Diamantina, Serro, Conceição, lo Serro, Grão
:\logo1, Arassuahy. Salinas, Rio Pardo, Roa
Mas, Juiz de Fóra, é um pônto central ...
Vista, S. João Baptista e de parte da extrema
O SR. AlI:IERICO LOBO-Apoiado.
e fel'tiliflsima região do Peçanha, já todos
O SR. JoÃo NE1YA. '. tinha urna
mais ou menos relacionados· com PIliladelno Rio de Janeiro e por onde se operava o phia, onde se entronca.m as varias estradas
transito de suas mercadorias.
que actualmente ligam entre si estes municiA capital de S. Paulo tambem possuía no ptos, é indubitavel o futuro prospero que se
porto de Santos urna alfandega de primeira antolhs. áquelle porto de mar.
ordem.
Compr -hende V, Ex. a
indíscuEram duas alíandegas essas, segundo o ti vel de libertar-se uma grande parte dos promeu conceito, dispensaveis, maxirne Çl, de Juiz duetos alIudid08 da conLingencia de passar
de Fóra.
pelo porto elo Rio de J<1.neiro, corno hoje aconNão acontece o mesmo com relaç:1o a pre- tece, quando não se destinou ao consumo
tendida Alfandega de Caravellas.
dessa praça, circumstancía que só contribue
Esta destina-se a servir uma zona
para sobrecarregar com
desnecessetante de Minas Geraes; e, si prolongarem as rias o custo de proelucçi1o
generos, dif- ,
estradas projectaclas, servirá necessariamente cultsudo e assim enfraquecendo a iniciativa
toda região do norte.
das populações productoras, que desanimam
Já ha uma estrada Bahia e Minas, que deante dos encargos, que só contribuem para
atra vessa a serra dos Aymorés. procnra o lhes gravar" producção.
v2.lIe do Rio Doce, aproveitando a cidade do
Por outro lado. não é sem o mais vivo inTheophilo Ottoni, collora,(la em região mui- teresse qFe a União deve considerttr a creatissimo fertíl, como todo o valle do Rio ção de uma alfan
em Caravellas, attentas
Doce.
as irnmediatas van ens que lhe provirão
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da manutenção na barra respectiva de um
posto ti~cal, que poderá estender a mais salutar observação em toda a cósta desde o norte,
onde com vantagem possa "ilegar a tiscalisação exercida pela AlIi.1l1dega da Bahia até
aos AbrollloR, no sul, onde tão frequentemente Eão defraudados os direitos da fazenda
publica. representados em sal vados, que até
hoje lhe não tem sido possivel arrecadar convenientemente, visto a distancia de 346 milhas
a que demora aquella alfandega da referida
cósta dos Abrolhos.
Accresce que não é nova a idéa da creação
dessa alfandega em Caravellas, o que denota
a procedencia da idéa, já esposada por antecessores de V. Ex. ,como pl'ovam estudos e informações que a este respeito devem existir
na secretaria do ministerio a vosso clrgo.
Nestas circumstancias, pois, espero que,
tomando na devida consideração o presente
assumpto. lhe dareis a solução pedida, que,
além de corresponder à legitima aspiração das
p~pulações do norte de Mmas ede zonas imp0rtantes da BallÍa e E~pirito Santo, satisfaz
uma necessidade publica de longa data reconhecida.»
Daqui resulta para o Senado a convicção
segura sobre o numero de povoações a que a
estrada já serve.
A decretação, poi~) de uma alfandega em
Cara vellas, vae sobr@ modo alli viar o custo
das mercadorias transportadas para o territorio alludido deMinas Geraes.
Não são para desprezar os transportes pela
estrada de ferro, e que se fazem despachadas
as mercadorias pelo Rio de Janeiro; mas
cumpre não esquecer que as localidades,
onde vão ter mercadorias, estão situadas em
p~ntos difficilmente servi lOS, quer por ve·
11lculo~ e quer mesmo por cargueIros, em
attenção ás grande serras a transpor.
As cargas ahi devem ser limhadas ao nunumero de arro13as, 60 kilos; e todos
sabem que nem todas as mercadorias podem
ser acondicionadas por peso de 60 kilos.
O honrado governador do estado de Minas
Geraes projecta a construcção de. varias
linhas ferreas atravessando a BahIa e MInas, e esta Estrada Bahia e Minas é um dos
apendices para o grande plaIlll' daq uelle governador.
Ha uma estrada para o Peçanha. 11a outra
qUl< do Peçanha vae as .margens d9 S. Francisco, e outra que Val para Grao Mogol,
atravessando Montes Claros.
O SR. AMERICO LOBO- A qlH::stão é esta:
A Estrada Bahia e Minas tem tresentos e
tantos kilometros; termina em Plliladelphia
De PI1iladelphia ha uma estrada para o
Peçanha, já concedida; ha uma outra de
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Philadelphia a S. João Baptista, e de S. João
Baptista a Mont's Claros e dallÍ a extrema.
E' um mundo novo!
O SR.. JoÃo NElvA-Agrader.o ao collega a
explicação que dá em apoio rI~ minha opinião.
Todo" estes povos que vao ser serVidos,
desde que seja executado o plano a que acabei
de me referir, serão muito prejudicados si
não houver um porto de mar mais proximo
dessas re2'iões do que o do Rio de Janeiro, ao
qual hOJe estão sujeitos.
.
Tencionava mandar uma emenda substitutiva, porém limito-me a 01ferecer uma
emenia mais simples, attendendo ás necessid1ldes dessas regiões, e peço ao Senado que
se digne de approval-a.
,
Aquelles povos não pndem mais esperar;
ba na questão tres estados mais ou menos
interessados: Minas, Bahia e Espírito Santo,
indirectamente p,lrqlle, com a alfandega em
Caravellas, todo o norte deste ultimo eôtado
ticará melllOr servido do que pelo porto da
VictDr'Ía.
Não comprehenclo, pois, como o honrado senodor pelo Pará lembrou·se de incluir no
pro,ie to uma disposição compellindo o e~tado
da Bah ia a f'oI'llecer al'mazens, m'[clllnas,
todos os utensllios, emfim, necessarios ao
funccionamento da Alfandega de CaraveUas.
O SR. BAENA-Justifiquei em tempo. Não
contestei a utilidade da alfandega.
O SR, JoÃo NEIVA- Pergunto ao noboo
senador: si o estado da Bahia se negasse a
dar o editicio e macl1inas, qual era o mais
prl?j udicado, o de Minas ou o da Bahia ~
O filR. AMERICO LOBO-OU a União ~
O SR. JOÃo NEHA-OU a União, diz muito
bem o nobre senador.
V. Ex. veja que o honrado governador de
Minas refére-se até a contrabandos que é preciso evitar.
A alfandega em Caravellas traz grande
augmento de renda para a Ullião, evitando os
contrabandos.
A costa, des)e os Abrolhos até a Bahia, é
immensa. de cerca de 300 milhas e completamente deserta.
E' preciso que haja um porto fiscal nesse
lo,,'ar, e este vem a ser a Alfandega de Caravellas, que facilita o commercio do interior
da Ba.hia, talvez o de Minas e o do Espirito
Santo.
O SR: BAENA - A minha questão é o modt~S

tac:encl:.

O SR. JoÃo NEIVA- Direi a V, Ex.: votei
contra a emendado nobre senador por Pla~hy,
porque vota,va contra a alfandega em JUlz de
Fora; ma~ pergllnto:
E' ,iusto. que os e.~dos estejam concorrendo
para serVIços da Ulllao ?
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A alfandega é estadoal ou é da União?
Ou ella é necessaria ou não; si é necessaria 3. União, que a faça.
O SR. ARISTIDES LOBO dá um aparte.
O SR. JOÃo NEIVA - Em relação a Juiz de
Fóra, a cousa muda de figura ; era um fa vor
que se fazia 11 Minas.
O SR. AlIfERICO LOBo-Nesse ponto discordo; é um direito de Minas.
O SR. JoÃo NEIVA -As regiões a que a aifandega projectacla vae ser, ir teem mais de
um milhão de habitantes; os seus productos
de exportação não comportam a despeza de
trans porte.
Ora, não é justo que a União deixe permanecer nesse estado de atrazo uma região tão
fica como é a do norte de Minas.
O SR. AlIfERICO Lopo - E não ha exportação sem importação.
O SR. JoÃo NEIVA -Estou advogando
os intere.ises de Minas, digo que, si tivermos
meios de exportação para aql1ella grande
l)roducção do norte de Minas, com certeza náo
acontecerá o que actualmente i'e dá, de comprar-se no Rio de Janeiro uma sacca de
milh0 por 14$000.
O milho, no Rio das Velhas, está a 9$000.
Precisamos de uma estaçã o em c~ ravellas. Onerar, pois, um estado que não tem
interesse directo nessa alfandega, para fazer
ue um tal facto depender a viabilidade do
projecto, é matar o projecto indubitavelmente.
Ha tres estados que teem interesse na
questão proposta, entretanto, não podemos
obrigaI-os a pagarem as dEspezas condicionaes; elles podem dizer - não quero
pagar, não me podem obrigar a isso; - e
Q,ssim cleixar·se-ha de levar avante um melhoramentD, de que pôde resultar accrescimo
para as l'endas da L:niRo.
Foi em virtude dessD,s ponderações que me
animei a, formulai' a emellll; que vou apresentar; e na qual não faço pezar sobre este
ou aquelle estlldo as despezas correspondentes
e exigidas pelQ nobre senador pelo Pará.
O SR. MANOEL VICTORINO-Muito bem.
Vem á mesa a seguinte
EMENDA
O § l' do art. 11 substitua-se pelo seguinte:
§ 1." Fica o Poder Executivo autorisado a
prover o pessoal e a organisar o sel'viço desta
alfan,leg'a, abl'indo para o effeito o necessario
credito_
Sala elas sessões, 15 de agosto de 1893. Jo,10 Neiva.
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E' lida, apoiada e posta conjuntamente em
discussão.
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se a dL,cussão, adiando-se a votação por
falta de quorwn.
(() §r. President.e diz que não se
achando presentes mais do que os Srs. senadores que compoem á mesa e um outro apenas, levanta-se a sessão e designa para a
ordem do dia da Ilesoão seguinte:
Votação em 3' discussão do projecto do Sena,lo, n. 5, de 1893, modificando o decreto
n. 848 de 11 ele outubro de 189U, que rege a
organisação e processo da justiça federal;
Votação em 3' discussãO do projecto do Senado n. 18, de 1893, elevando á categoria de
alfandega a mesa de rendas geraes de Caravellas, no estado da Babia;
l" discussão do projecto do Senado, n. 38,
de 1893, que adia para 1900 a execução
das disposições dos decretos relativos aos
exames de madureza e ao augmento de p1'eparatorios;
1" dita do l)rojecto do Senado, n. 39, de
1893, que dispõe sobre a vitaliciedade dos
officios de contador dos juizos do Districto Federal;
3' dita da propo~ição da Camara dos Deputados, n. 45, de 1893, autorisando o governo
a abrir um credito supplemeutar de 18:480$
para augmento de vencimentos elos remadores e patrões das capitanias dos portos da Republica no correme exercicio;
3" dita da proposição da Camara dos Deputados, n. 73 de 1892, dispondo sobre em issão
i:legal de titulos ao portador e sua repressão;
2" dita da proposição da CamMa dos Deputados, n. 50, de 1893, autori~ando o governo
a abrir, no coreente exercicio, um credito
supplementar para varias obras do Ministe1'io
da Justiça e Negocios Interiores;
2' dita dI) projecto do Senado, n. 33, de
1893, regnlando a successão dos herdeiros
para recebimento do montepio militar;
3" dita da proposição da Camara dos Deputados, n 48, ne 1893, autorisando o governo
a conceder ao Dr. Joilo Evangelista de Castro
Cerq neira, len t e rathedra tico da Facultlaele
de Medicina da Bahia, um anno de licença,
com o respectivo ordenado;
2' dita do projecto do Senado, n. 37, de
1893, incluindo no calculo do tempo de serviço para a jubilação do lente da Faculdade
de Me !icina do Rio de Janeiro, Dr. João Dama,ceno Peçanlm ela Silva, o tempo que o
. mesmo doutor serTiu como alumno pen-

304

ANNAES DO SENADO

sionista do Hospital Militár e como cirul'- de frag(1,ta Pedro Nolasco Pereira da Cunha,
gião do corpo de eaude do exercito;
como de emb3,l'que, o tempo em que com2" dita da proposição da Ca,mara dos De- maudou a g8,leota Q·t,úHe de N u'IJembro;
putados, n. 31, de 1893, transferindo pa,r<!,
3' dita do prf\jecto do Senado, n. 30, de
Mária Euridice de Araujo Neves a pensão 1893, determinando que o governo provlque, do Estado, percebia sua ílúec:ida mãe;
dencie no sent,ido ele ser melllOrada a re3" dita do projecto do Senado, n. 32 de jorma do 1.° tenente da armada Camillo
1893, concedendo licença por um anno, com de LeIlls e SIlva;
o órdenado ao juiz substituto seccional de
2" dita da proposição da Camara dos DeSanta Catharina, Augusto Netto de Men- putad~s, n, 38, de 1893, concedendo a D.
dança;
Leonilla Octavina de Menezes Souza a
2' dita do projecto do Senado, n. 17, de reversão da pCl:s~O que percebia seu finado
1893, que regula o aforamento perpetuo' • mando, o capltao do exerClto LUIZ FranelSCO de Souza.
3' dIta da proposlçao da Camara dos Deputados, n. 41, de 1893, autorisando o
Levanta-se a sessão ás 2 112 horas da.
Poder Executivo a mandar contar ao capitão tarde.
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