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7 DI! JUiillO DE 1895

Comparecem durante a sessiio mais os &rs.
Oliveira GalTilo, Virgllio Damll.Bio e L&per.
Deixam de comparecer, com CD.US!l partiPr•.,ldenci" do Sr. 'llanool Victori11o
cipada, os Srs. Justo Cbermont. Cunha .lu·
SU1\U1AR.IO - AbertlH'tl dn. fiOB'liio- Lal,llrtl. o ni~r. Gil Goulart, Eduardo .\Yundenkoilt,
npprO\'DÇiio d!i n.ot!~ - gXt>l,DlKN'rB - DitillltriiO Aristides Lobo, Jonqu1m Fellc1o e Ramiro
fl requerimel\todo Sr. Gomes do Ca!ilro-OitDEU B~trcellos ; o, sem ella, os Srs. Ruy Barbosa
no nu. - ConUnuuçii.o dn. 2" discutiBI10 do Pl'O· e Leopoldo de Bulhões.
jacto do Sonntlo n, 3 de 1805 - Disaut·~o e
O SR. I' SECRETARIO dil conta do seguinte
omendp. do Sr. Ag11ilino. do Amnr1~l- Discurso
iiESSÃO Iili!

do St•, Vi canta 1\fachndo- ;\.dln.mento dn dia ..

CUII&iio -

Ordem do

dll~

a.

Ao meio·dla comparecem os 47 seguintes
Sra. Senad~res:
.João Pedro, João BD.rbalho, J. Catunda,
Gustavo Rlohard, Joaquim Sarmento, Fran·
cisco Maobudo, Costa. Azevedo, Antonio Baoua,
Manoel Barata, Gomes de· castro, Pires Fer·
relra, Cruz, Coelho Rodrigues, Nogueira Ac·
cioiy, Joiio Corrlelro, Almlno Alfonso, José
Bernardo, Abdon Milanez, Almeida Barreto,
João Neiva, Joaquim Corrêa, Joaquim Per··
namhuco, Rt•go Mello. Leite H Oltrcica, Mes·
sins de Gusmüo, Leandro Maclol, Rosa Juuror,
Coelho e Campos, Eugenio Amorim, Do·
· min~os Vicente, Q. Bocayuva. Gonçalves
Chaves, Christlano Ottonl, Paula o Souza,
Moraes BD.rros, Campos Salles, Joaquim d"
Souza, Silva Canedo, Generoso Ponce, Aqui·
Uno do Amaral, Juaquim Murtinho, Vicente
Machado, Santos Andra•le, Paullno Horn, Es·
teves Juniot•, Julio Frota. e Pinheiro Machado.
AbJ•e·se a seseilo,
E' lida, posta. om dlscussiío e sem debate
approvada a.OAlta da sessão anterior.
SonB~Il

V, li

EXPEDIENTE
Dous officios do I" sect•etario da Camlll'a
do< Deputados, de 5 do corrente mez, remei·
tendo as Meguintes
PIIOPOSIÇÕES
N, 3-1895

O Congresso Nacional decreta:
Art. I.' Fica aberto ao Minlsterio da Jus·
tlça e Negocias Interiores o credito extraordi·
narlo de 3:600$, para occorret• uo pagameuto dos venc1memos de um conset•vactor
um segundo otncial e um amanuense da Bl:
bllothe'a Nacional, a pat'l ir de I de setembro
de 1894, data. em que tumut•am posse os tuna•
clonarias nomeados para o preenchimento
destes cargos, creados pelo regulamento ex·
pedido a 8 de ngosto.
Art. 2." ltevogam·so 11.1 disposições em
contrario.
Camat•a dos Deputados, 5 do junho de 1895
-A1•thu1• Co;ctr Rios, 1u vice~pl't:Sidente.-..-tu~
gt~sto p,,~aros

do. Lyra.-

~1/anotJt

d6' Alencar

Guimaraos, como 2n secretario. - A's Commissões de Justiça e Legislação e de FlnanQilB.
I

ANNAES DO SENADO

cumpro-nos ompregnr esforços pnra que niio
'o.Ja n lei, como ó lnlelizmento, a ceus11 mal•
f1•aca que hn no Brn~il !
() Congresso Nocional resolve:
Niio sol si foi bemponsndo ter o leglsln<lor
Mt. 1.• Flcn rGpnrtidn proporcional monto constituinte
iucluido no texto constitucional
por o. Narcisa Caudlda uo Andt•uua o suas mn.tel'idfl qno.
pn.reco-mo, devln.m ter• flcrvlo
ilua.s tllhtts DD. Nlll'clsa .Joseph iun. de Andr1~dn no duminio dns lois commun~ o oríUnn.rínf:l.
N. 4-1805

e: Silvo. e Annn.
;a pensão

.lonquin~~

do Amlt•o.tln. Agmnr

que nquelln. percebe pot• uoCI•eto de
13 <lo outubro do 1877.
Art. 2.' Revogam-se ns disposições cm
<:ontrnt•lo.
.
Cnmnrn dos Doputndo,, 5 do junho. de 1805.
....._A.1•tlim• t:e..:m· Bins, rn vtco·pt•cstdcnto.-

O Sr. Gome" de Cat<t•·o (1)Sr. pl'esldento, pcrmit.ta·mo o Scnn!lo quo
)llstllique cm breve; termos o requeJ•u.nc~to
IJ.Ua vou sujeitar 11 sua illuslr da apracta~no.
Deu-no:; hontem o mau honru.do u.mtgo,
SEnador pelo ost~do •lo PlMlhy, um~ demon·
~irttç[o pittorcsca do ro,pe!to que o povu
s"U\Sso vota M leis sob que vtv~. ,
.
E:-1se re:;poito, :-enhores, nua o pcculittl'
{cqllclles que j{l teom o donte d~ s!zo :. desce
11oto iL infanci~, o it•radia·so da mlnllcJn nos
i:t•rttcionaas.
s Ex. disse·nos que um~ postnrn dn mu·
ll.lciyaÚdarle do Genebra, onde resitlill POI'
1\.lguns o.nnos, prohibiu. que .. e mn.lti'O.t!tssem
~s a.ves Que tronsit~vMn pelos runs dn ~~~Jade.
Bastou esta preceito lego.l du.. mumc!palJ~

Jl.nrl o de Genebra para que os 111enmos sm.ss?'·

11.'0 sab irem

lia escola,

entt'!~ga~do .. tlo

no::; Jol·

lrUCdOS proprios da idade, prel~rlS•eUI eRmUI'·
rar·so reciprocnmentc n mcommod11r nquellns
n:ves queJó. tinham lbros de cidade.
E 'o que cru. mnls ndmiravcl, até os pro·
J>rlos bois, percorrcndo os c•mP,os coberto• de
ll::trtas messes,refre11vam onppettto que o pasto
J>l'ovocnva; voltnvnm os olho• para out1·o la·'o
e não transpunham as cercas, embora multo
h<lllc:ns, po' qtle nquellas messes estavam sob
~ pt'otecçiio do direito e datei.
. ..
N"üo espero, o v. l~x. mo permJtt.ll'a que
o-u diga, niio desejo que entre nó' ~hcguo o
rEspoito· nlei a esto cumulo, o contmu.emos
longo do povo sui•so que, no meu concmto, é
o uolco que rcnllsa hOJe no mundo a verdnil-0\ra domocrncla.
,
,
M:ns si n[o p• dermos consogmr, nem ru;pt·
r:ar tilo cedo a este l'o;po\to completo {ls leis ~o
p<~l~: em que nascemo~ o vi,emos, ao meuos

.
.
(I) Este dlscut·se núo foi revíoto pelo orador.

_'I

E' ass·m quo o legisludor cunstitninte in·

sot·o no a1•t. 87 o·sous para~mphos disposições
relntiv•• 1\ organlsuçilo do oxorclto e da mll-

.

·''

rinhn. nn.cionncs, allsim como otn outro n.l'tlgo

n. c11Uotn.gem.
De sot•tc quo, mntorins quo dependem dns

o quo devem vo.ri;~r con1brmo
1'1ti,Qt1Sio Tm~m·c.Hlo Lym ,-J:lanocl :/e Alcncçr.r o mu.ior ou menor npol'to das t:iiT.uaçõcs, tivo·
Guimart1c.~. como 2'' secrctarlO.-A ~ Cor!lmiS· ram l!ase cm uma lm cm quo não de viu m ter

. s<Jes de Finançns e de .Justiça e LcgiSln.çuo,
() SR.2' SECRETAr.Io dcclnrn que nüo ba pa·
receres.

!

ch•cumstnncin.~

entrada sinão

o~

' .f"

II • '
'

principias gOl'lles ; pois que

o lcglsll\dorconstituinte devio. COIISidera.r quu

" sua obra era para resist.il• por muitos nnnos

ó. mudança dns Bitunçoes o ás cxlgencins poli·
ticu.s.

o que sei e que um

mito fa,lo parece ter
Constituiçilo no seu berço, pDl'
que gmnde parto do suas disposições ainda
nüo prrderu.m acr cxocut.u.tlns.
No tampo da mon rcbil• os partidos, quando
cstn.v<~m em opposiciio, não se ro10.1'Ío.m ú.
Constituiçüo que então vlgomva, semd1zcrcm
-• defunta Constitulçüo.-liojc, porém, nem
\s,,o podomo, dizot• cm relação ~actual Consti·
l!all~ado esta

tuicfw, porque grunde parto ~e l:iel;lS nrtig~s
ltindn. nilo nu.::;cet·u.m nu. pro.tJcn.. nmdn. astu.o

nos f<chns lnfuntls om que as envolveu o lo··
gisl11dor consl.\tuinto.
·
Sr. pt•e,identc, bom ou mal, a Con,tituiçilo
declarou abolido o recrutamento mllítar lbl'ça.lo, e determinou que o ex•·rcito ,e compu·
tCsse do contiltgcntcs distJ•ibuldos pHos d11fe·
rentes estudos da Uniilo, e e•s•• contms•·ntes
rossem apurados pelo voluntarlndo, sem prc·
mio e em 1b.lta do voluntariado pelo sorloio.
O iSl'nudo Bilbo quo alndn nilo pôde tor·
naNO uma verdade o sorteio militar neste
paiz,ns diffi<•Uidudes toem sido JLtó hoje lnvon·
cíveis, e não st•i.si 11 Repub!iCI\ neste pon·
to scril mais fel!>. do que fo1 o lmperio.
Mos, como dizia. Sr presidente, bem ou
mal o recrutamento est1i a!Jolldo. Por uma
t~llr. cornbina~üo do nusso pacto fundamental,
o presidente do Senado ó ao mesmo tempo
vico·pi•esidcnto da Jtcpubllca, o por canse•
gulnto 11essoa muito no cuso do cobrir cum n
sua protecção nquelics que tecm de ba muitos
nnnos sêdo do justiço,
.
O governo mnndou, nilo sol a que fim, um
trunspo1•te de guel'l'a·denominndo Ma.•to nos
portos do norte. Em seu regresso, este
tr11nsp0l•to con•luzin do Mara11hilo grande nu·
mel'o do recrutas, tendo sirlo o recrutamento
feito do modo n levar o terror ao selo do um•
poJlulnçilo pucifien que; neste pe1•\odo doloroso
em que estavam as instituiçilllS republlcnna~
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post~sem pot•igo, nüo ffiiLnifestou as Ruas sym-~ no circulo ti'OÇilllo pel11 lei. do qual nüo póde
pathlas pela causa dos rebeldes, mantendo-se snhlr; fóra <111 qual o!lo não tom dlrelto no
tod11 olla !lel no governo lognl,e ncompnnllnn· nosso respeito.
.
do com sena votos, sluiio com sncr!ficlos pes- Aqnelle acto mngoou.me vrofundamente,
sonos, n. caus11 tln.logoll<lade.
Sr, presidente, nii.o tanto, devo dizer com
Dons officl~es do exet•clto recrutara~ com fl•n.nqucza no senado, por importar umn. ln·
a maiot•_pubilcidltde nu. comarcn dacnp1tnldo frnc~io ua !ol, porque inlblizmonto elln. se
Maranhno. O~ rem•utns eram surpt:ell~nolt.uos tom repotido tnntll< vozes que ,it\ mio cnusa
nos seu~ .nffazcres, n.o intimo do ln. .. lL n01te, :.zurprm~:1.: mM pelo fhcto do rcrir o mou
e co.nduzldos immo<l1ntamente pum bordo do mUndro dn mnmnhonse, unlco estado em .
n!l'vJO, do guerra, que os tl'OUXe parn. estn. cn.- que ~>cmnllmn te ., huso :-; 0 rlon. Pa!'oca que ·
p1tnl ·
._ .
.
de proposito p1•ocurotJ.SO nquclln populnçüo ·

Nunen. n..Con~tilUIQILó t!nhn. t•ecehld~ t!m pn.cltlcrL. ordeira.,

llO.l'U.

cxperlmcntnl'·SO u.t6

ataque ma1s dll·ccto, ma1s fot•mn.i, ma1s m'sultuoso I
.
Eu cstnvaconvalesoendo fórn dn. Cllpitn!.om
um logor habitado pot• gente pohre, mao honesta e toda entregue ao trabalho.
Compungia-me ver o terror de que essa
população estava possuidn, tendo corrido o
boato de que uma commlssüo recrutadora
que e.~:Jtavo. exercenr!o suns nlto.s fUIICQOes ani
um povoaria proximo. daria a~salto nn.s cn.saa
para .recruto!•.
Os pobres moços procuraram-me como si
eu tivesse força pn.m ev!rn.r aque!la violaçüo
flagrante da nossa primeh·~~o lei. Llmltav11 • 1ne
· n. dizer-lhes que a lettrn. da constituição ó
expressa que 0 legislador declarr cm bom
portuguez estar abolido 0 recrutamento 101.•
çado, e que pelo. rloutrina do nosso direito
constitucional nilo ora ct•ime rcslsth•" ordens
illegn.es.
·Assim mn.nifeslei-me, porque entendo que
um povo que não sabe rn.zer respeitar os seus
dire1tos o salvar a sua lei, ó um povo votn•lo

tm•lo pódo chc•ar 0 soJfrimento de um
vo
•
·
po '
O SR.. DO!IINGOS VJCENTE- Em todos os
estados houve recrutamento forçado.
O SR. cosT,, AzEvr.no-Ató nqui na capital.
.
'
O SP.. GoMEs ... E Ctt~tro 7 Pms, senlmrcs, st ·.
ost.o mn.l tom strlo nss1m tilo get•ul, em vez de.·
consolar.. me, o meu tl~s~os~o!l-u~.mo_?tn.; porque vemos que u. ConstttUlçao ,)a OitO ó umn.
couSil. sem valor só meu to ~o obscuro cento
onde n. so:te me deu nase~~ento, é um mn.l
entlcmlco a n~"" rnç!l. Mas tsto hn de ce,ssar.
qs ."":"~~ores c~np.~ehendcm que nestaepo":
de IUICinçuo de .o v r no, o po:-o ó natura!
mcnt~ le.vado" ~omp~row. (n~o,~d.,); e nós
que drSeJumos mantet ns mstttutçõe, uctuacs
tlavomos (hzor_ wdo.s os esforços var~ que a,
co.mp:traçao tmo seJa deslavoravel a Repu-.
bhcn.
.
Ver•lndo é que neste particulal' o !mper!o
niio nos deu boas normas; rnn.s a Constitui-

Qu!Lesquer que sejam ns instituições, e!lns
niio pódem ser o manto que as cubra den.ute
da prepotencln. tlo governo, seja qual f,,r,
chamo-se republicano ou monarcbico, coustitucional ou oespotico o governo.
Eitll nalndole de todos o< governes. a)nr·
!lar.., suasn.tt~!buições. P;~t•a que os dtrettos
mdlv!tlU!Les nno •eJam surprebenr'!dos, ó
necessarto que o governo. quando ado•mte o
sou circulo de acção encontre a resistencln,
0 fo.Qa recolher-se ó. orbita do seus deveres,
Sem isso, nüo comprehendo a liberdade.
E!la póde estar cscr!pta ; mas n. l!bordnde
que nüo desce ó. protlca, é uma liberdn.•lo
precaria, em que nüo se pódo ter confin.nçn.
Niio conheço exemplo mais pernicioso tio
que o da .v!olnçüo dn. lei feito. pelo poder.
Elle tem uma m!ssüo politica. e umn. mlssiío
mol'Rl·da' mn!or ..!mportanc!a. Q. governo <l
um educador, elle deve fazer com que a naç~o se compenetre de que a lei est~ acima
de tudo, de que acima do homem, deposita·
rio da n.ut••rldade, está a lei que o constituiu,
que as sun.s tentativas. do n.rbitrio mo1•rem

monto lbrçndo. Agora niio, n. Constituição
aboliu o recrutamento lbrçado, n!n:;uem
neste paiz tJm o direito de restabelccel·o .
siniio o parlamento pelos meios legues.
Si as Ut·•encias do serviço publico podem
rec!amiLr ã's vezes. como ri nn.tut•nl, esta me•
tlidn.odiosn., o legislador con,tituinte, a meu
ver, n.nrlou mal av!sudo, nbolindo-o.
•
·
,
.
. q Sr.. ~!oRAES BA.mtos-E: u.ma. qas dtspos1çues ma1s snlutare> r\a const1IU1<;uo.
O SR. Gol!ES DE CASTRO-O !l!ustre senador
por S. Paulo entende que o legislador l~z
bem,
O Sa. MaMEs BARRos - Fez bem em
abolira ca~adn. do homens. (,!poiudos.)
O SR. GoMEs DE 0,\STRo-Peço a V. Ex. que
attcnd11 ao quo estou dizendo. Nilo estou justillcundo o syslema, nüo e;tou · fazendo
apologia do recrutamento forçado ; pelo contrario, acho o pelar dos systemns de t•ecrutnmento.
Disse que, tonr1o a Constituitilo. abolido o
recrutamento forçado, nlnguem ·podia resto.• •

ao cn.ptivciro.

·~.

1895

,,\•

çiio do 1rnpúr!o nilo tinhn. abolido o recrnta-
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Fazom·se • isourAo; muito eloquentes, na
belocot-o sinlio polos meios logaes. E. digo
mo.\s, cnm esta audt1cin. que u. iguot•n.ucla me "lto~ru. do ll>Sump'o e do auditoria; mus o
·
inspira. \ft.l7o apoiudo~). que o legishtdot' con- mal fica.

stituinte não foi bem ILVisndo, o atlirmo, níio E••os pobt'Cs homens estão naturalmente
distribuic1os paios CD!•pu~ do exercito. Mas, si
só neste como om out1•os pontos.
Não se intrO')uzom no te><to constitucio- eu r,!vesse a honra (niio se ~ssustem porque é
nal matarias que uependom das cire um· fmpossivell 1fe ser govet·no, quando me de·
nuncia~som d11 um lagar como este, uma ln·
stanc:lus.

::·'
'

i:

I'
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O nobre senndm· Plll' S. Paulo, nclutndt)·se justiça de tu I ort.l.~m. uma violnçüo tü.o flu.no gowrno, Hi o p1LJZ su visse tt bra. ;os com granto da Const1tuiç1\o da Republica, om
uma guot•ra intestiil.a, niio hesitO.I'Íil em mau· nome"" guai exm~""" o poder, d"claJ'O que
dU.r IÍlZOl' O l'Hct'IIIJLIDODIO ÍÚ!'Çiltln, pOI'QUO empregn.r·ta o ultimo e~forço 1o.ra que tOssem
seria inepto o governo que estacassodeante do arrancados d1~s tlieh,a. os individues, que
obstaculo constitumnn11l, qua.nrlo passar pm• como voiuntartos neiiw; l'crnu• alistados, pi·
cimo. <lolie lbo~o o uuico meio de salvar n Re- sondo-seu Constitui~ão da ko1mbiica.
publica. ,
O S11. M, •JtAms B;.11nos - M•s niio se fez
Di"e o nobre senador pelo Rio Grande do isto por ordem do Guvllt'no Federo.!.
Sul que temos a. ,;uardn. nacfona.l. MILs, si o
o.ppeiio it milicia ci vica 1aihnssc, si eil• niio se O Sn. Go~ms DE CASTilo -O facto foi praeievnsso ao pMriotismo d•J que tem dado ticado ~or ordem do Governo Federai (,lpoia·
Nao quero saber quem exercia então o
provas, baviamo; de cruzar os braços deante dos.)
do estro.ngeit•o, dea.nte du. o.mbi~·ilo dos homens governo.
que invadissem as no~sas i'ronteil·o.s, compro- Sr. P''esidente, nunca fiz opposi<;ão a govet•no algum da Re;•ubiie~t. Nilo tenho a formettendo as nossas instituições!
tuna, que alguns do• !ilustres coii•·gas teem
O Sn. MoRAES BAR~tos-V. !!:><. esquece-se do me dizer historico (os ha até pre-histo:
do votuntal'iadu, que tem valido sempre nas riCOS i,
occnsiões extremus.
Eu era monarchista, niio funatico pela mo·
O Sn. Go·M~'S DE CASTJtO - Sr. presi•lento, narehia, porque, devo dizer, e talvez que esta
tenho o inlortunio de. acro<litnr mais na effi. minha deciuru<;ilo nilo seja bem recebida que
cncln d·-t medidas systemn.ticn.s. orgu.nlsu.das l\ti o sou um secptieo em muterla do rill'ma
nn calma e longe du. pl'eBSilo dos o.conteci· tle governo.
mantos, rlo que nestt-t pn.tl'iotisrno exa.lturlo Tenho U'!J ideal, e para u reaiizaçilo rtelie,
que ;e acalma com a mesmn Jll~iiidado com embOI'Il. e•ttve,se tlliado a um partido que
que se levanta.
tinha <ienominuçiio de conservado!', nilo coPovo nenhum fi1z guorm por meio do nheço quem se tivesse e.torcado mais do que
um patriotismo, que niio hesite ante conside- eu . .
ração alguma, porque todos nós amamo.i a O Sa. QUINTINo BOOAYUVA- Apoin<lo.
patria, mrUJ u.cimn dt!Sta. po.trio. cammum, que
se chama - Bl'azil -, para cada u1n de nó; 0 Slt. GuMES DE CASTRO- Quero a liberexiste o Estado, o mais de porto ainda, a nossa ilade, senhoreo, e tenho umu. unica medida
p~r~ e\la r que todos tenham os mesmos
atúein.
Emquanto os males da guerra nllo nos pe· <hro•tos e fuçam ou deixom de fazer o que
notram em cas11, limitamo-nos a on toar vivas qui~erom ou não, só em vMude da lei.
.
aos heró••S que estiiu se batendo o a lamentar E1s a minha escola.
que a guerra não chegue a seu fim, cunibrmo Monarchia ou ropubUca, seja eu livre e ao
percorJ'er 11!' t•uas e pmças de nossas cidades
os nos•os desejos,
'
Sr. presidente, acredito que os males feitos ou vi lias, na me sujeite a ser por um policia
n. es.-;es meus dt·Sgt•açado:.; pat.I•icios, que foram impOI'tunadu; tenha, ·nas minhas contestações
surprehendidos nos seus lares, pot• cunliarem eom os meus eoneidadiios, meus dh'eitos gana !Bttra da Constituiçíio, que se diz a lei J'u.ntido,, pela tloi obsei'Vancia das leis do
mngna o na minha terra se chtLma a lei processo; o governe um prssidonte de repu·
uliea ou um monurcha, nada tenho que
basica ...
dizer.
O Sn. ComLno 1ll CA)IPOS- E aqui tambem.
porem, declarar, para tranquiilidade
O Sn. GoMEs nE C;.srno-., .acredito que dosD~vo,
llLUstres senadores que :são /i.isturico:~
os males destes cidadiios n~o teem mais ro· que
eons1dero a lilrma republicana o ultimo
media.
progresso das organi,açiles politicas dos
Nós vivemos no paiz dos 1\t,ctos consum- povos, porque o ideal de todo o homem que
mados. Commetto-se uma grande vioienoia, nlio tenha a razão obscurecida, e escolher
um esqneoimouto da Lei, um desrespeito a Jlara chefe do governo aq ueile que merece a
direitos legitimas, e o que aoonteQei
con tlanQa úos se!lll conoidadãos.
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E a republica é a organisaçiio que rcalisa
e..se Ideal. (Mui<o licm,)
Mas republica em q ne a lei escriptn nunca
desce a PI'O.ticn., {IJU qne a ciilndito Jô o l'iCU
codi~o politico, que lhe aiUrrmt e lhe
promette uma certa somm•r de gar•an\l•s
para o pleno exercicio J.nR ~CU:i dit•eltos, e
Uado nisso •'arme trnnqurllo: e "Is que a
vioiencia o vai ar•r·ancar dn fumlli, pari\
o atirar ll vi·'a militar, que, por mais
honruso. que R(\ja é o.ntipnthicn. aos nossoH
co~tumes e habito;; ~ssa l!epnbllcn. póde in.
sprrar grant>es dedrcnçrles platonicas, mas
não merece o sacriflclo do nlnguem.
Por isso dizia, quando fui gentilmente ln~
\errompldo pelos rllustrndos senadores qne se
acham ó. minha direi\••, que não acredito que
esses cídadiios possam voltar aos seus lares.
Mentiria, porém, ó. rninhu conscloncln de
mandataria <1aq uclle povo e ii minha conl'rnte1•nidade rte mn.ra.nhense~ si a. vrimeirn. pa-

11!-vra.

q~e

vernn, quem quer qun elle B"ja, e o serviço
publico exige esta obcdiencln, pois, em uithna JLOaly•e, a corB,Q"em militar niio ó sinilo

a obed\encin..

Niio quero Incriminar esses officlnes,porque
rlesernpenhnram \fio Ingrata diligencia, pois
que nü.o potlinm fillt1tr anl'l seus c\evm,e:.~ de
solrlnrlos, dr• militares ol·edientes ao chefe •lo
l(stn•'o que Jh ..s deu a orrlern, on ao ministro
d" guer·rn, si foi quem as trnnsmlttlu,
M11s, si fosse t•U militar, e me incnm·
hls,em desse s"rvlço, pe<líria que me mandnssem pura o post.o mn.ls perigoso, para
deante do inimigo, porque preferia expor a
minha vida ao tlesgosto de ferir a Consti·
tuição, de esmagar o direito dos fracos. Niio
ncccltarit~ a. commlssão, procuraria os meios
pa1•n recusai-a.
Mas a verdade ó que ella foi desempe~
nhar!a por <lous alUcines, que, segundo me
constn., receberam gl'a.tiflcn.çilo pol' cn.beça.

tivesse 1Te pronuuciur neste re· rccwntnda, ten•lo sido

crnto tao o.ugusto e perante clrladiios tiio
res~ltaveis como aquelles que me ouvem, si
a. prlmelrn voz em que aqui se lovant ·sse a
minha voz, embora frac·• (nan npoiatlos), niio
foese para expressar· uma t•eclnmnçilo contra
essa violencia, pedindo ao acr.ual governo que
restitua 11 !íber·dn•le aquelles homens que
foram presos, mas pr·esos com o nome rle vo~
Junt.r!os. supremo escarneo, ultimo Insulto
á lei e ao bom sonso; que foram an•ancndns
dos )oeus lares, de perto de sua:i míies e 1le
suas irmãs, níio se lhes dn.ndo no menos o.
extrema consolação de receber o seu Ultimo
adeus, porque estavam presos no porão de
um navio, em nome desto. Republlca, que
deve ser a reallsaçiio da conrraternldado dos
brazllelros, a reallsação dos nossos sonhosLiberrlade e progresso, (Muito bem,)
V, Ex,, Sr. presidente, com a gentileza
que o cnracterisa, bem EOdla ser junto do
illustrado Presidente da Re~ubl!Cil o écho das
~l~vras t'racas, sem força ln~o ap,iarlos), que
JUlguei dever proferir em favor daqueues
pobres'homens.
V. Ex. tb.ria, niio a mim propriamente.
um serviço, e daria um penhor •'o seu re·
spelto '' . Constltulr;ii.o, em nome <la qu"l
V. Ex. estã ahi neste togar, e, Deus nno o
permitia, com a certez• de assumir o su·
llremo manrlo si a fatalidade nos privar do
rUustre crdadiio que hoje o occupa.
O SR. Joio BARDAL!Jo-Ouorl Deus auertat.
o sn. Gor.!Rs DE CAs~Ro-Es'" claro.
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reerutndos con·

siderados voluntarios, porque de outro modo
niio poderiam ter alistamento. (Trocam~sa
np,rrtes.)
Sou multo ignorante, mais do que nln·
gucm, em mataria rnllitar, e neste respeito
só sei dizer o que me dieseram.
Con•tou·me ninrla, Sr. presidente, e V.Ex.
s.\bo que nus Estados ainda se mantem o an·
\i~o vezo provinciano dos telegr·ammns falsos
e dos boatos, por~ue ILiii se vive em roda
muito pequonu., ó necessario ter-se um que
fn.ll11r, e, por coosequencln., ínventnr•se ...
No tompe da guerra ultima, nós tínhamos
telegramrnas •le toda & ordem, uns do governo e outros da revolta.
O Barão de Cotegipe •lízla:~mentlroso como
um telegmrnm~ ; e durante a crise da revolta do 6 rlo setembro eu vi que elle tinha
rnziio.
la daqui um telegramma com a nssignatura
M. I. rlrzla·se logo -que era do Ministerio do
Interior.
Rezava o telegrnmma qne tinha morrido
rnuíta gente, e\", ; no dia seguinte apparecia outt'O que declnmvn não tet' sido tanto,
ainda tinham escapados alguna. O povo
clrnmavrt a isto - mentiras do interior.
Os teleA'l'ammas favoravels
revolução
et·am então esoandaloeos ; mas eu acbtLva
prelet•lvel este systema. porque não eon~
seguia illudit', eram ment.iras rlescabello.rlas,
como essas que veem do Rio Grande do Sul,
por exemplo, batalhas terrivels, dez mil
•
w•
homens em combate, e no tlm 4 uatro ou
Sr. presidente, foram officlaes do exercito crnco pessoas feridas e tres ou quatro ca·
os encrLrregados dessa mlssiio, que nilo qua- valias apprehen,lJdos. (Risadas.)
llfico d" deshonrosa, porque não ha deshonrrt
A verdade r\ que os homens vieram parn
no respeito ii hlerarchia o multá principal-~ aqui e os officiaes t•eceberam uma gratl!lcaciio
mente ti blerarcbla mllltai'. Acho que os a que o povo chiLma mnlharlura (risadas), por
militares, devem obedecer ao chefe do go• cabeça tle recruta volunta!'io.
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ANN <~.gs. DO SENADO

Esta. Oi-ipccio quo nri.oé novn, porqno 11u..
!•ante n. gum·m uo Pnra~nuy houve p!·ov!nclns
em cu,ins tilot:Jom·arln.s se encnntl'nmm documentos dn dcspAzn.s com dt•legodos e sub~
delega!lns ~o iutm·ior, 1lo lO.~ o 12$ por
troncos dcstmudos tLOS 'volunto.t·ws, Pm·tn.nto,
o syste1n. jt\ vem do imporia.
Aquolles dons olflciaes lomm receber nn
Alfu.ndc::a a suo. grntlficttcilo, o con!:itou-mo
quo a. Alftl.nde~tL teve duvtdas.
Estn'l noS>us repurtlçücs nlndn estii.o pelo
systomn velho dJL dcspczn sm· nut.orisaJn pelo
ministro l'cspucLivo o UISLribniLliL pdo da
fuzcndu.
Pergunto.ram : esta. dcspa;m llOt· que vol'ba
vne?
RocJ•utamonto ?
Não existe.
Volunturios?
Nilo lm mais pt•emios.
Desta capital, porém, lui um telcgramJToll
mnndando pn.gn.t• e pngou-se.
Nilo soi quem mandou o telegrnmma ; mas
devia sc1• qu"m podill mandnr.
O gove1·no supJ•,·mo da Re\lllblicn Iom
tonto que lilzor, que niio pó lo dosem· a estus
rninurlencillS de l'o·ct•Utamento,
Os homens vieram para. aqui fl e:.t!io rli"·
tribui·los por est.es corpos:, e ó b:-m possível
que ;dgun:i jú, tenham pngo f!eu tributo de
sangue n. esta luctn. ingl• rin. u porversn, que
prLrecc não ter mais fim, e que nos c.stli. l!eg'·l·
tando a pncienciu. e a. res~gnac:ii.o.
Acreditando q11o não póde o Senado brn·
zileirc ser indlnilrento a estes rlesucatos d.•
nossa lei, embo1•a SPj11m victimas dclics
cidaLliios obscuros, homens que, quando
muito votn.m, mns não são vothdo~, tomei a
OUS11dia de formuln~• um rcq11erimento, que
sujeito it sua npT'ech<;il.o, o cujos termos, si
não 1bl'OIII regu!n.meu:nres, o Scn:tdo dcscul·
pn.r·U., porque uimht me l'r~:-.mto da viagem om
que apanhei um forte t•mporal.
Decluro no Senu.do, prl.l'u. nt•rednt• qualquer
s11speiçiio, que não estou l!iiado sinilo a um
grande p11rtido- o cht con;olida(•ito dus insti·
tulções quo temos.
,Jó. declltrei com profundo pezar que nii.o
ora ili•torlco. nem prehistorico ; mns nii11
penso que linJa nlgnem que ponlm om dnvldit
a sinceridade dnsminhas intenções, Jlot•que
si cu não tivesse ndilot•ido com sinceridade á
Republica, niio estava uqui.
Niio Jilço nom :throl opposi"i!o no mn.rcchnl
Florio.no i não n. rl~ quando cllo governavu. e
nilo a Jlt~el, porque nuncn fiz opposiçiles Jl"Sthumns, que não se leg-itimam por• pt•lncipio
algum, o siio lllllls 11ctos de 1\•nquezu, de des·
lettidndc, do quo de paLI•iotismo.
Tenho reluçües muito limitarias com o
actual Presidenta 1.in ttepubilca, Yt·O quando
eu et•a dopututlo consoJ•vndor no pu!•lumonto

monarchico, e S. Ex·. h\ penetrava como
eieiLo plllo pttrt.iLlo t•epublicJlllO de S, Paulo.
Aco,tumoi·me 11 respeitu•··lhe n siztulez de
rnJ·acteJ.•, como n rcspr~llnr 11 cloquoncin e o
saber do iilustre sonndm• por S. i'JtUio.
Desejo quo soja muito leilz no alto cargo da
quo o investiu a contlanQa nn.cion~tl; c si ou
ti vossa autot•ido.de e prestigio pum ll1•igh• um
it[IJleilo e um pndirlo nos homens que influem
nn opinião public~t, lhos diria:
A ltepublico. c~xif,:e du nó!-! o úf1~Uecimento
de nos~o8 rescntlmcnto .-;: n. n.epubhcn. s(l qual'
a. Jibert.lnda c'" pu.z; ó isto o que espol'u. do
todos os seus tilhos, E quanto mais iilustres
1bi·em os cidu.düos, maior :;erU. suu. responso.·
biiioJnde o mais rool!•icto o seu deve!'.
A Repubilc:t espem que todos, depondo no
nltur dn Pntria o> resenl;imentos e odios, as·
quoçnm as dissençiír.s, niio olhem JlRl'a histo·
rico:;1 o niio historicos.
l'rocedam como s. r·aulo, nos primeiros
annos do chrlstinnismo, Jli'Oclnmando que a
Igrqi!L ucceitaro. do Llral}03 u.~ot•tos pa.gii.os e
gentiOs.

Todos qunntos uosejarem a liberdade e o
progresso desto Jlatl•in, empenhem tudo
qunuto vaiem e quanto púdem, cm•cundo o
actual Prosidcnto da Republica do todo o
p1•cstigio, para que olle possa dobollnr os dif·
Hcuidude• tremendas quo o nssoberbnm.
Sr presidente, disse o I'epito, ó necossario
convencermo:; o povo do que, si nem sempre
as pJLiov•·ns-!ibordnde e l'epublica-siio synonynms, nestu. tot'l'O. hão do Sl~t't porqne to•
dos que••emos a Republica. niio como fim,
mas como meio do tornar aliberdndu um diI'eito inviolo.vel e sagrado; o a nação que esqueceu uma dynnstia f\UO jit tinha mais do
meio soculo, quo saCI'IIicou tJ•ndicuos, niit\s
respeitnveis a·esto iden.l su biime rln liberdade;
é umn. no.l(üo capuz de l'eu.lizlll·o; ú urna nacilo
vir11, que crti no direito o tem ró no seu t'uturo. (Muito betti., muito bem.)
y,,m ti Mesa, ó lido, jJOsto om discussiio o
sem debate approvado o seguinte
Roqual•imenlo

Requeiro que, por intormedio da Mesa, so
o.o governo as seguintes informnl)ües:
1', quantos recrutas conduziu do Mara·
nhiio para esta capital o transporto da guei•ra Mal'ta, em fins tio anno passado 1 .
2', que destino tlvoram esses recrutas; cm
quanlo importaram as Sl'at!Hcaçues conce·
didus nos olnclaes que os apura1·am e a que
verba J'omm lovndD.ll """" !l'l'atificaçiles.
S. It. Sala das sessões, 7 do junho do ISO:;,
pe~nm

-Gomes úu Castro.
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ufio ó eonccultln n lnulvldnos nomeudnmcnle,
tem por nlticcto totlo• os rlcllctos do um
Contlnlm. cm 2: tliacussiio, cnm as emonàn.s gonoro detcrm1nutlo?,
olfereoidns, o projecto do Sentido, n. :J do A mlnhn omenrln, uccT'csr.entando no tlnnl
1805, que nmnistia todos os bJ•flzilclro> ~u" tlo n.rt. 111 que o. nmnístio. n.bt•ange os revoldirect.~ ou lndireotnm,.nto tomnJ'tL<n pn1•te na tosos qu<~ ni~o ::;o nprc~ontnrn.m, c, entretnnto,
rcvoltn. do Q dCl ~('tcml)J'o ,lo 1R03, f\Xcopt.n:L· estilo presos, rm,ieitos n. procPsso ou con ..
dos os militare:; Ue mnr o tel'l'a, oflJcinc:; de dí~mn:ttlos. 6 tnnt1. mnif) just.iflco.vol qua.wlo,
nn. nctualiúrule, ha uma certa tendencin. pnrn.
pntentü.
JnllJl

1

l-0 jJ)VN•tcr o principio-úmut rlllatuudn; malu.
O ~~u· •.il.<nn;lii:no do .~-1l.n 11 a::•nl- tcHtrill(JtJm/rt,- intcrpretctndo·so restrictiva.
Sr. pt•esid!!nto, nii.o ó sem const'J·nngimonto Jnrnt.c 'a Jci que lwncticia. c nmplhtt.ivnrnento
que \'enho !1. u•íbunrt cmitt.ír n. minhn. <•piniUo a. {C'l que ncgrt o beneficio.

~OllrO o projecto que$(} (li~·cntc. F'ncil ó C'Offi•
Em t.otlo cn:-o, vn.m evítm• dttvídns o 1\,
prehonder-se CSi!O con:-:trtUlg'itllento, nt.tentlen- inü·rpretnçito Ql\0 vo~l"iL dn.r [l{) Tll'Ojecto o. mú.
do-:-;e tt que mo acho em 111\•ergcmci[l. com O$ vonttu.lo tlu~ flUe eú descjn.m o extermínio dos
illustres chel'es republicnnos ,,g Sr·•. scnarlor•es revott.. so>, o!Yereço ii considera~ão tio Senado
por S. Pa.ulo c pelo Hio dt\ .l;lllciro, os qune 51 n. se~uiJJt.e omend(l. (Lê.)

com a conhecld• t•rotlcicncia, lilliarn.m solll'~
n mutorlrc que ora occnp:c o. nt.teuçiio do senndo.
Quer o primeiro a amnlstiu. com ns l'cstd·
cçõcs dos~§ i" e 2° tlo art. }11 do Jll'Oit•cto.
entende a'·Scgundo que. cmUora IL nm'nisti~
niiu t.levn. ser condicional e rcstJ•ictn., mm; nmplfi c completn.. niTo pOdo ciJn. sm• concedida
ao~ revúltmms do 6 do setembro nem llOS rcvoludonn~·ios do Sul.
'
Em de<<Lccordo com oS, EE:.:., vouromctter
{L f..tcea 11mu. cml!ndn que, em relat;üo ao
n.rt. 1•, nü.u n.lt.twn. tle morto ttlgnm o pensn.menta dn commlssiio,e J>elo coutrnrio o tlll'na
b~m

clo.l'O, fo.r.ew 1 o apt•oveitul• n nmnjstin

nfio só riquolles de que tJ•fit<L o art. I", como
tnmbem aos mvottosos quo so ru•ha 1·om tn·e·
sos, sujeitos n processo, proccs>atlos ou condomnuilos.
.
Estou corto quu u. illnstro commissão f.lú po1•
esquecimento tlci~ou do contomplar me pro·

postu. uquellca de que trata. <L minha. emcmh~.

o s

c

, .s

O SR •. AQurr.n\"O

11alo monos tu1o

,., '!

.u.t.E:s-~'

R. A!\!1 os
comprehendldos.

e

no

.
.
u.s cssc:s ostao

A'LUtAL-Nl10 estilo·

claro o l)rojecto nest~

Sr. l'l'esidentc. além da cmen•la que acabo
de Jusr.ificn r. t>ror.onho nind~ ou tr~>. pcln
qual
dc:vcm sm• snppruoí1Tos os§§ tu e 2'1 do projecto.
O Jll'imc~iro exceptua. l1o. disposít;tio do artigo os l•evoltososql!c, como cubeçns~ tive1•em
tlelilJCrndo, ·excit:Ldo ou dirigido o movimenta.
O :-m~undo nega nos ofllcines amnistiados

o direito de J•cvcr>ÍLu ó. nctividado do set·vl1;o.
Não pos~o de modo nlgum Unr o meu voto
IL

thvor destes tlous pnru~rn.phos.

Do pCT'lcito nccordo com"' irleas emitudus
pelo l1om•udo senado1• pelo R1o Uo Jn.nelrtJ,
q1!anto n,o modo pOl' Ql}C se rl"''c clnbol'Ol' no
1'C!o do ~enado Ufrl proJecto do nmntstw•• sou
rio opiniiio quo esta deve ser ampla, com·
plctn, sem condições nem t•e•tricções.
V1 tl drw a. rnzü.o do meu modo de pensn.r.
Pelo quo aprendi nu ncndomin onde hli
gl'rt.llundo; 11elo ~m' ouvi aos meus mestres:
pelo que tenho ledo nos livros tios umls celebre~ ct•imiml.lit~tas c cscriptores de direito
publieo, parece-mo que n amnistio não pôde
t":fll' etnbortul:l. om moldo tito estreito e llctL•
nhmto como tLquello em que o. Commis~[o do
1

Sctwdo vasou o prqjccro em díscus.~ií.o.
De ftlcto.ncontl'U.t'Íella.deaoprlnciplogeral,
estabelecido cntl·O toc\os o~ povo ..;, ainllo. o~
menos cultos, t.le que IL iuli.·acçü.o do. lei tleve
ser sempt'o J.IUUitlu om llem d.tL Ol'dern publlcn.,
cm s..1.tisfnçiLO l.lu. sociedMle~ o gnrttntio. doi:!
quo a compücm. ô OJ'Jlinnt•lnmeu tt1 apresen·
tadu. ou em 1ill'llHL de Jldrthto. ou cm fól'IDfL do
graça, úe hul,,llo ou du amnistia,
su<los ou comlemnollo<, sem que se houvessem O pm·df•o só alcnnça umn pessoa determlnprcscntudo. Enll'O c.tes ul\!mos alguns om. nada " ú unlcnnwnte eonce•lido depois do
ponto.

·
Iettrn. do ll.l't. 1'., sri.o ttmnlstia, 1os os
que dopuzot'um o.s tLl'lllllS c :w U.)H'CS('Iltn.l'cm
dentro d~J cot·to prazo il;; u.utoridrl.'1t:l:! ú. qno se
refere o mesmo 1\l't.igo, e úquollcs CJlltl jli. so
tlvorcm o.presonttulo nntot•iol·mento. Hn.. pOl'·
tn.nto. uma cm~didonal ffiiLniJ'estrt, q no p1tJ•eeo
e~clllit' os ravolco~os que JU. depme1•am as
O.t'lllllS a os que lbi'tLOI prO::!O'i, CtitliO proccsP~ltL

ornes do exercito o "" nl'm<Ldll existom qno sontonçn condeJnllfltor!n dctlnitlvu.
Pot• jnsti<:lt, intere:--lio ou convcniencio. so•
pr!siio, o, por Isso, perde1·nm o fllrlhl,
cial, o' poder publico n quem it confcr\dn n.
Sorti. justo, ~cri\. Uc üquillnt.lo q no se>jnm estes Jhcnldu.IJe tio o concoJ\er, r•·lluz n ponn, com·
exoluidos do bunollolo "" omnistin, qunndo ó mutl\·CL ou impede" exocuçilo o cumpi•imento
corto que OSOU Cl'lllle Ó O TnC~mo OfL amnistia ( doJICL,
t'ol·um condemnndos n mttll'\ do tlons unnos tle

·~

r!
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Prnco"odo, preso, conJemnndo o n~cnto os <lollctos do um gonoro determinado, e nos·
de um delicio provado, dosappnrore o alarma te< wrmos u concedida, niw a individuas ou
da. soclednde, que sento-se snti:o~ffllt!L com IL indivltluos nomeadn.mnntc, mns u. pe:-.sons
condemnnção do deiinquonto. O porlt•r social, desi;madns pelo U"""'" da Jnfrucçii.o commota quem a lei conlilriu nttr•ibuiçãu d" por· tina: ó evidente quo, como di?. o not .. vol cri·
lloar e usa deiiert n.ttr•ihnit;üo, ou pal'n. minnllstiL Gnt•t•and. repugna ú. sun. natureza
reparar a severidndn dn. pena, ou pn.ra di:~· a comliçiío ou n·'l'estJ•icçii.o.
pensar os condemnndo do cumpr•imento d"iin;
isto posto, pnreco indubitavol que fica piemas suosiste a momorin do dolictu, quo não anmente .i ustrficnda n mlnlm emenda supprcs·
se apaga pelo perdão, aHsim como nrio desrtp· sivn do § i", pela qual suo oxcoptuodos da
parece o etrelto moml dn, pena, que ncompn· disposição doort. i" os '"bcça< da revoluçiw,
nha o delinquente quando o crime ó do na- ,egundo a dellniçiio quo lho dO. o nosso Coditureza a marcar na J'ronto do •eu autor o go Cr•lminlli.
stygma da deshonra e ilJL Jnfltmln.
Na verd11do, Sr. presidente, a conclusiio dos
O indulto e 11 ,qraça, rnerlidn. mnis ou menos cabl!ças. como quer a com missão, é inteiraigual O. do perdão, rleile uiio dilferem ess••n· mente insustentnvel, em face doo principias
cia.lmente, mas sómente rm pontos sem im- que regem n. mataria em discus!lii.o. Si os caporto.ncia.
beça• slio culpados do mesmo delicto om que
Constituem, cm gorai. uma nttribuiçüo de incidem todos os revoltosos; si a amnistia,
autoridade singular, t.om por objecto um corno a deve entendm• o Senado, uiio póde sor
facto ou factos isolarlos; e sc'l pe concedem !t c ·ncedida iL l:lSte ou úquelle revoltoflo. mas a
individuas nomenrlnmente. Cumprida n ex· todos os rovoitosos, porquo todos elles, sem
igencia Jogai pela condemnaçito rlo culpado excepção, constituam o f!BIIa>o rlo infrocção
condomnação que Importa uma SJttrsfllQliO que ibi commottida- como ndmittir·se a ex·
á sociedade e ao otrcndido- o indulto, a ci u•ão ar:onselhncla no pt•qjecto 1
graça ou o perrlíio em nada a!l'ectu. o preTra.t11ndo·se de amnistiar, será. Justo. será
celta da loi-ou, antes, multo levamento a r•azoavel que ,e niio comprehenda no becontraria.
neficio da medida proposta nquoilos quo fo·
T•1l ó o motivo por que niio silo inciuidos ra111 consider·odos calwpa.•, quando o lacto de
entre as nttribuiçoes do poder incumbido de ser cnbeça do um movimento niio é &inão uma
fazer ns leis.
circnmstnncia que a.gg-ravn. o delicto sem mu·
Mas, Sr. presidente, em roiaçiio á amnistio •lur·iho n notur·oza, o pódo '"r objecto de OS·
o mesmo não ncontece. Elia appnrecP!lnleR ou tudo pam o pniz que condemna, mas nunca
depois da condemnnçilo, niio extinguo nnica- pn.l'O. o Poder Legislativo, quo absolve, quo
monte a pena não impede unicn.mente a ex· quer amnistiar?
ecução ~eiia, mllS cnncelin tamhem o rlelicto,
Não so concebo o ·esquecimento do um facto
como diz Carrarn., faz desapparecor a. lnl'ra· quando se con:oerva IL memoria da maior ou
cção como dlz Mans, aJ•nga tudo que 11ntcs menor responsabllidnde rlos seus autores.
dei111 occorreu, supprime o proceRSo, o E' absurdo admittir-so que n memoria e o OS·
julgamento, tudo, emftm, que é suscoptlvei qucclmento so manli~stem como phcnomenos
de dostruiNe, como diz Giacher,tl.
, simultanoos em rolnr,iio no mesmo objecto.
E' o esquecimento completo, absoluto, Jnn· Assim, pois, o meu parecer que, a concederc;a.do sobre o fu.cto, di..;cOI·diarum oblivio ,çHm· se o. amnistia, sejn. elln. completa, ampla, sem
piterna como a definiu Cicero. como a restricçcil's nem condições. O Senado, conhe·
quiz o proprlo Thrrtsibuio, seu inventor,, cedor do que eiin t\ e como deve ser· considoqunndo quatro secuios nnt•s de Christo, a fez rarin. niio tem n faculdade de nlterar•lhe a
pu bhcar em Atirenns depois da expulsão dos natureza, fundindo-a no molde restricto e
Trinta Tyrnnnos.
acanhado do perdoo, que ao Poder Executivo
Pela amnistia, o principio-todo o inl'ra• cabo decretar.
ctor ?n lei deve ser punido, guardados e como o iilustre sennclor pelo Rio de Janeiro,
respettados os tramites do processo garnnti- onten•'o que deixar no Presidente da Repudores do direito da defesn-;otfl•e, não hn biicn " lircuidnde do discrrmlnar quaes os r·eduvldn.r, '!fiO. excepeiio, autorisndn. pelo in- voltosos cabeças. pnrn. sobro estot:1 não se
teresse socral ou por certos principias de jus- estender· a nrnniRtin, é uma verda•lelra detlça nttendiveis em circumstnncias detet·mi- legação de umrt dus nossas ar.t.t•ibulções e um
nndns.
perigo bastante ~r·ave. SI no Congresso comOrrt, si n amnistia ó uma der'Dgaçiio dn pote pr·ivJLt,ivamento conceder a umnistia, e
lei; si no nosso systema do legislação se) no Poder• Exe•mt.Jvo eonlhtmos o direito, ou
pelo Congr·esso Nacional pório sor concedido. notes. o. Otcuhlnrio de ••colher entre os reisto é, só por lei póde ser decretada,pnrquo só voitosos quaes nquello• que devem •cramnis·
!L lei derogaalei ; si olln não tem por• ob- till(iaH-é cia"o quu sot•O. o Poder Executivo
Jecto um Jilcto ou fuctos Jsoludos, mas todos , um coiluborador tio projecto- collubot•udor
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Por tal preço ou sob tnl cr•n<liç[o, creio que

a t.l.etl n içiio do callf~çu.'l de J•evolltc;ão. tli1·cctrn·cs, ninguem acceltnt'ÍL a nmnistb•, porque, em
cxcitarlo1'es, nqueUes que llouvnrcm r/nlilim·,ulrJ VI'Z flo mo·l ithL do c\{'moncht, el11L será um
o IIILJV'imento, pffcrece tiéri:~ dllllcultlutlu c cast,igo l'ig-oroso. S(W!\ mesmo melhor qne olln.

porto. franco. pnrn. o nbuso,
O Sn. Q. BocAYUVA-Apolndo.
O Sn. AQUILINO no AMAitAT.-Portn.11to, si o
que diz resp~~ito nos limites e rtttribuiçties dos
podm•cs politicas 6 constitucional, nós, PorlOI'
Legislntivo Ol'diiJrLI'io, não parlemos alterttl·o,
1Jllr11 cumulntivnmcmtr• com o Poder Ext>cuti·
vo fazermos umu.lei cJenmni . . tin., do nossn pt•i·
vativa com potencia. (:\paiad,,s,)
Sr. preslden te, ninguflm endtergue nn.~
minhas pa.ln.vras t•oferencins no nctmtl Presi-

sr~1L

riscndlt pa.rn sompl'o ,ln nossa lei l'unda..
mentn.l. uma vrz que se quer que olln signillque condemnnçi'io 8em flpJ'osn, Rem pr·oces:w,
o ;ttó sem sentenf:o.. Contra tiio original
dour.rina pt·otestnm o direito e a justiça.

(J 1wlarlns ,)

~

Em J'll\nção no .. ; otncinfls 1lo exercito, o § 2"
ó ignnlmeuto inncceit.n.vel. Os amaines retirados dn. act,'nidm/a do set•vlco süo, ou os ro·
forurnllos, ou os que vii.o para 112~ cl;Lsse.
A Constituicii.o, gnrantimlo ns p:1tentos e
OS postOS, 0:{ offlciues SÓ podem :0:01' rel'ordente du. Rt•pnhlir.a.
.
mnrlos nns CD$OS Jlrevistos pt>ln lei-invalidez,
S. Ex. n q uom con hoço <lo longa data, om idndo limito ou máo comportamento provado
quem deposito n m11is intoirn. conllonçn, por- ('fi conselho.
que os seus precedentes g'ILrantcm um goverCnnsidernl-os rcf'ot,lla4os, em bom. nmnis·
no honesto, sn.bio o pru·lente, ó incll.pn.z, ou o tiados, OCIS dous primch•os casos, :-orá uma
sei, de abusar fia Jhculdnde qno lhe deixrt o violencin e um a.tr.entrulo contra n proprio.
projecto. (Apoiados.) A qnestilo, porem, ó de Constituic;.io; no ultimo caso-além da via·
principias, o po1 ante estes ent.oodo que o Con- lencin-st·riL lan1:nr umn macula em sun. vida
gresso nii.o doV'o domittir-so, como hn. foit.o militru•. será collocnl·os OIL necessi!ln.de de se
mais rJe um1~ voz, do nt! t•i buiçüos suas, Isto em 1' ·lw biliturem ltpe:-ar de nmnistintlos. E' ~up·
circumstancia nenhuma.
portavel t<io original quanto extravago.nte
Pa.s~ando ngom no §5° do artigo Jn, direi ~lt.uaçii.o?
que u. commis~;ii.o, pelo temor de urnrL cxplo- O s~nndo, eu o espei'O, n1io a.pprovará o.
siio de rosontímontos ontl'O os omcin.o~ qno n mni.,.tia em taes condiçües·.
cnmbnternm o estão combatendo n.inrln-uns
o~ oatcines do 2~t cll1..se süo aqnelles aos
pela lognlldnflo o outro!:~ poln camm 1ln. rovoln quaes Sfl ree·l'em o decrtltO de I lle dezembro
çiio-si porvcntu1·a continuassem n. convivm• <lo 18·11, a lei de I~ de,iulho de 1883, resoluno exercito e nn. m•ma.dn., c!•oou uma sitna.çii.o ~''"' do 18 de ><•lembro de 18'9 e do 22 de
impossivol e Jnexplicavelpn.ra os nJllcirH•s setembro do 189~. Em nenhum dos cnsos de
n.mnisUados. A commi:;sii.o sujoit<L·OS n. iuactlw' quo trntn.m estn~ leis, podem ser comprehen·
darlc, determinando que n rtmni~tio. niio Ihü dO didos os omclaes :tmnistirulo~, porqw.i a sua
o direito de reversão ú activJdade 110 serviço. silunçiio niio ó compn,rnvel eom a 1los dese1·to·
Oru., a inactividade, nn. ltl'ffi!Ldn., SPgundo rt 1·e.~ ,iulgndos por senten<,'IL. com a. dos impossilei n. 108, de 30 do dezembro do 18BU, é a si- bi/ltados [!01' moti-vo de Ol'rfem. physica, nem
tuaçilo om que so acham os om.,iaos PI'ISIO· cnm n rios pri..;imleb•os de yuerta, etc., etc.
Si, pm•tnnto, em nenhum destes casos po·
neiros de guerra, os condemnrvlo" pOI' sentença, ou por me·lidn. disciplinar, rlo('l'Ot!L 'n. dinm se1• conijitlern.dos os otllcines-relormndos
em conselho, ou o.; licenciados pol' um n.nno ou lla 2·1 clnsse-é evidente que não deve
paro. tr·a.tu.r de saude; nostn sitmtção, ou. por merecei' n. npproYaçiio 1lo ;::,enado o§ ~o, pelo
outt'!t, em nenhuma. dest:t~ situações nito po~· qt~nl a commiss1io creou pnra os olllc\O.es do
dom ser colloc.tdos nq uellos sobre cu,IILs tlls exer•cito e da ILI'mnda mua situação, sob todos
ou crimes lançou n. nmnlstin. o \"OO do osqne- ospontog de vista, macceltlwel.
Cumpre-me dechLmr, dc•do j{L, que, si n[o
cimo11to. Do ru.cto, como concilhu•-:m a. nmnis·
tio. que cnncoll11 o dolido, o •egnn<lo o en- forem approvndas ns minhas ementlus. darei
digo criminal, artigos 71 o 75, t~xtingue o meu voto IL flLvor dns "'mendns aprescntodo:; os elrt!itos rhL pona o ptje perpetuo si· tndll< pelos honrados senadores pola B~hi~. o
Ioncio no proee."~SO. com essa sitU,LÇiiO em quu por Sergipe. os meus illustres colle,:n.s Vu•g1ho
o amulstmdo 6 con•i<lcrado lll'islouoiro d" Uamnsio e Rosa.•Junior. Estas emendas, com·
guert•,,, condemnndo por sentença ou por me- quunto con1euhnm uma 1'ostticçao, mond1lffi
cnllocar os officiat~8 dn. urm:Lda nmnistindosdida disciplinar decretndn om conselho?
,\dmittlr que os nmnistlndos tlquem em BO• mu r/i.~ponibilitlurle-c trnn:;feril' os 1lo extJrcito
melhnnte situfLçfio ó conro;ngrm• um n~snr1lo, ó pnra o l)uadl'o e.,•tf•twrdillm'io. Si tnes emon·
collocnl-os um posiçüo peim• que a clns I'Oll· daR lbrom nccclt.n.s pelo Senado, ficurüo os
demnntlot~ em procel\so l'l·gulnJ', onde são nu- omcitLes 1lo exurcito u dn nrmadtL crn situnçiio
vitlos e se deJbndom, o em vh•tude rle sontom;rL suppnrtavel o di~no., o del'appltl'CcCrliO . os
da qual cnbo recurso.
tomures da commiss!lo, porque ni\o hiLVern. o
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eon tacto d~,; vencedores com o~ vencidos o ó n itlnnístilt. Elln ú 1t bnudclrn bt•nncn dn
nem o par1go, JlOI'tllnto, d~ oxplusao doa t'ru.t.m·nitlnde c d.a osrtuccimonto, que chn.mat•Jt

resoutimcntos f'Cciprocos.
nossos írnuios 110 seio dn. pn.tria quo n.mnm,
Segllnllo n.s lciN ro~pcctivns, 1J1JJ tlispnnibi/i- por corto, cxtl'cmccldnmcnto c llOS Jnr!lfl
dado com~idern.m-sc os ofilciu.c::; Un. m•mnJn- 8ocincs dtt famlUa. mt11o ltncio~os os esporam
desorn \lrc~n.tlos 1101' motivo~ rLl11oios a. Runs n. mfte. 11. e:;llDSn., os tllhos. r•li o.migos. E si tL
"ontadas c p1·omptos prwn. o sm•viço. Par,~ o n.u111istiiL tHLn produzir desclo logo lt ol!olto
q1wrlto extraordiHurio :::t1o tl'n.nsft~ridos o~ llUl Ll~s(~;ulo, cnfr.tqucccl'it, pelo monos, os e\oC(fL(lS do CXOl'C i tn q UC s(l nclmm 0\l\ pl'O~:tf(OS ment.os do o.eção elo;; revoltoso::; quo nitO nc
(lJn commíM~ücs <!8tt•a,nhas no Minist.cJ•io llu. ce\turem 11. rccondUrwiLo quu Ih·· cnvio.mos.
Guet•rt~, o os C}UB o govel'llú 'jnlgnt• cottvc- Omlo, pois, o llespt·c~tigio, :L dcshonrr~o, pu.rn.
nlentc U. bem r1o HflrViÇO,
o:; podorcs (~nnstituirlo~?
N:1o Utttmbom umn. n.llt•ont."'. ús U.\\torh1n.t\os
EBtns omendJtS previnem o mal que n. com·
mitisU.o qui;~ ovittLr o col\ocam, como Hl'oU u. p1·~:;enç1L de algum; l'evoltosus ne8t<L cn.pital.
dito, os olllcines tlo tor1'r" o mal' em sitnaçoiio Ellc~ uiio ptt~sci;Ltn ÍL somhra. d1L tolernncin
que nii.o repnJ.\'nn ú. diguidtulo, que nfto do· do govm•no, como llí:'!·B o li\ns\1'0 s~nn.dor,
nnncio. um castigo\ e nfi.o mttl'C:t. cm suo. Vl1l:t m~ts pl'otegidos l'"li' Joi, que lhes g"r·nnto ~
militar ~ macuht que o~ 2·• do 11rt. l" do lilJCI'dttdl•, omqtwnto nüo ror.·m D\'UCessados
llrojccto ntto pólio e~vítu.r, (.U~titu ln:m.)
o pronl\neiaflos. {tlpoiodos.)
AUianc;!tVcl nu níw o seu crime, desde que
Mio qnm•o, 81·. Pl'i1 .. idcnte. tm·milwt• cstn.~
eonsldcru.ções em .lu::;tífie~~~õog do lllQU vot() c h:to tbl'll.l\1 prc:-;os um tlngrunte, :;6 podct•1iO
da.::~ emendas, som 1•eferir·me ttintl:t uma. ver. sei-o dCllOb d1t. pt·ouuncia. o cm virtude: de
na discurso oio lionrudo scnudot• pelo Estado oN1"m oscrtpr:t expedida 11c!~ nutoridnde
do Rio de Jnnci)'O.
"ompctcnt.e. E' o QUC dispúo o firt. 72 § 13"
Foi tlesn.gr·alhtvel (L ~orprcsa. 11 tiO ca.usou· IIJL uo.ssll Constituicüo.
me o fin!LI do clis~urso do S. l!;x. Dopr.is do NilO ,.:.'o 11evc, pois, conah\crn:r CS:-lt:lS cit,u.dü.os
dt~cutlt' n nmtct'HL do 1li'o,leclo com a pro- comoj(L nmnistilulot~. como ci1:..so nin·'u. o mosllctoncl~ quo llio rcconhcccmu;, no sentido do rno Sr, Senador. tmm vez quD l·;;tü.o :mj~itos
del!Jonstrn.r que ~~ :unnistia nü.o púdo con- U. pl'i~~.o u~~ nm momento plL\':L ontt·o.
Assim, !lOl'ttLIJT.O, ando n. JlfO'\'tl. t\e: rt~QUCl?.n.
diclon~tl nom rost<·tctn:, mns nmpln o com·
plet~t, S. Ex. cleclntuu que o sou voto "''" por pat•to 1\o gowl'no ou 110 Cong1•es~o l
Pelo ~~ont,t'ILI'lo. o. amnh-t\11. 6 obru. doa go ..
cont.mr'io ~ olln, qulllqu.·r• quo lilsso o modo
~elo quo.l o Sonttdn n encat·tt:-1so, porque os vrrnos fot•tes, porque o~ l'r·u.co::, como diz
revoltosos pnsseu.vam liVl'Cmt:mto n;1os l'IIIL'i llo. Bormhl, ~O conlhuu no teJtror.
Demo.is, Ucou por wnturlt deshonmdn o.
Cn.pítu.l, o outros o.in1la. com as urmns nn.
mão, ll.t!'ront:tv[l.m, no Sul, os podere... legi· Frunc:n. quttllllu, em 1802, Bontt.lltLt•te concetleu
tlmnment" constituidnse :tmo~tçnvntn !L Repu· n.mui:;tia. nos emhrrtLt1os fNt.nqueu.ndo-\hes u.
blicfL, Acat'C5centou S. Ex. que a ntnni:;tin., VOlt:L pa.t'a :1 Jm.trla ~
nesto.s con•Tü;õcs, cm uma. tr thluc~;ito ,~om ot> oeshom·ou-se C<tl'lo.< IX quando, em 1570,
revoltosos. o rnu.i~, q uo pt·~l\wia vct'· a Repll- umnl&tiou O$ Pl'Ott.-stu.nte!!. ~
De:;hom·ou·so acttso Lu i?. Felíppo,concedcn{lo
plice nuniqullndatt YCl·~ <lc,hont•adit,
S. Ex. mio tem, llnl't.:ce... me, razão, Sí se n nmnistía u. todo:; os cunUemnu.• 1os pulitícos,
!ttander nos te,·mos em que e;tt\ concebi<lr• o pt>t• occusíiio ·'o casamento do >eu filllo o du·
P!,:OJGato\ I'C~onhecor-sn hu. qu1' o. n.mnistin. quf! Ot•Jcu.nsr
Dcshonron·se tl.lll;:la\orm qutmdo Carlos ll
nuo Cconcedu.lfL tJ.o:; revoltoso~ que aiuda. so
batum. mus ;'~quclles quo •1opuztwem n.s armas n.tnnistinu 0::1 juizes de seu pu.t o os mesmos
ou si npresentnrom.dentro do certo prn~o. à; '(1no o ht~vinui levado itO mtdtLI.h\oo '!
Pct'dC1U n honro. Luiz XVlll. qun.llllo,cm 1816,
n.u(?ridooflc~ !'ol'erirlns n_o lní!stno prl~jccto.
E SI n. n.mmsttn. 6 concelltdu. sótnente ao.., que, ttmnistiou osct•iminosos po\\tico~ que \1n.vin.m
u.bruvloniLIU.lo u. luctlt,quizm•o111 volttn· pn.t''" o l'ltvorecluo n volttt do Honnpnrto d~t llho.
4

SC\0 •1u. pt~tl•in., UOillllO nssitn OS !:!CUS ('8(\>r!;Os d'Elb I?
F'Jcou des110ill'lllln. n. pn.trln brnzilail·n. qun.n·
ILOs no.s~oR prtt'n. () engl'nlleciruento dolln.; si a
n.nmís~itL ó um meio impot•tllnto do guvct·no tln em·l8~1·1, put• proposta. t.lns seus m\nitltt'oo,

e de concilillciio, como proclnmltl\l um publl·
cisto. brnzlleii'O e muitos e;crl[ltOI·n• not~v.,Js,
nfnguom dirú. com tLce1.•to qur:~ tlccl'Cttl\lÜO·a.
no momento hCtliiLlll nos tel'rnos olll que o
fitz.o Congres8o N1~c\onal proptiCl-so a. tt•u.n:oig:h·
com o" revoltosos. Outl'o intento nU.o inllpiru.
o Congra~so :->int!o crnpt·C'~at• os Ineio:o~ lle quo
pOda d!típor parn. con:;eguit• n. pn.cíHcuçU.n do
sul. e dCiiSóS Jnolos o lllllÍM clllc~z e llcortallo

o l;npet•adol' corlcod"n amnisthL o.mpln, incon·
tliú100ttl, uog I·evolucionurios llo s. Paulo o
).Jinu.H Gct·a~s?

Nilo, Sr. pre,Jdcnto, n nmnlstln., neta de
clcmcncht, n~o pMe <lcsllOnl'ltr quen1 a cOn·
cml<h 1llflXiurc u. il•milos que tso bu.tem\ não put•
impirnr;ã.o th ct•ímo, mns cm l\eli'L"8U. de um
ideal.
Oo•honrn para lt JIILtr'in pfeJlO.l'lltn ~~l!ClJCa
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que, lovadoa pela patxuo o pelo ~dio pttr· ainda ó muito pouco o sangue qúe l>nnlta ns
tido.l'io, ror:usrtm o c~quecinwnto pm•n. o::; cntnplnus do Rio Grande.
erros lle compatriotas, cmbarnc;n.nclo df'sta. E para quo partinm cllcs 1 Para levar o.
sorte, n. torminnt;i'i.o do umn. guerra civil, IJllO mot•te, nüo no estrangeiro oUS!ldo quu houesgoto. os nossos recurso~, derrumn. su.ngno vog,e invudldo o territorio da putria ou otren·
braziloiro o not~ rlesncreclitl1 no est1•ngoiro.
didiJ dlgnhlade naclanal,mas uos seus irmãos.
Vcrgonlm pnrn. o Brazil, vergonhn. que man· bruzileiros como ciles, como eiles empenhados
cho. u. nosso. hi~torin., tbi o act11 do Pedro I, f'm umn. lutn.., do meio du. qual olcvn.-se, do
l'ccusn.ndo o pcrdiln aos rcvoJucionn.rio.o~, do um Indo o de out.ro, o me::;mo gt'lto de ·l.)iva (L
1824, ~rv·ritlcados !L !!n.nlm do~ tribunacs mili· Rcpubl1cr1 !
tn.1·es, crendos ]lu.rn. o U:ssn.!:isinn.tu do gru.nde
Iam tristosporque •nbinm que, sensm·te dn
numel'o ele braztleiros. (,l,Jof.,fio.~.)
guei·t·n. os deixnsso no cn.mpo da ltonra, n.
Voltawlo ao projecto, direi ainda que n I.Jnla quu os stlporaria pn.rn. ::;empre dos entes
amnistia se impUe no momento actuo.! como ctu·os sorln. enviuda pelu. carn.hintt nüo da um
medida rte saivoçüo Jlllhlica. (<lpoiartos.)
est1~wgciro, mns 1lc um nmigo. t.n.lvez d'um
Nós não podemos nos i!ludlt• sobre n triste il'mflo. As palavras de commism·açün com que
sltuaçiio pol!t.iciL e ecouomica em que nos o povo ncompnnltou o !Jat.nlltúo em sun passa·
uclutmos.
g-c!m erão aindn um Jlrotcst,o contrn. e,:5e rlesNossos cofres cstii.o exhaustos, o n pa.ssos pirdieio do vidas, do inholro e de ct•edito, que
Inrgo.s mnrcllnmos tnlveí'. pnru a bo.ncm·otn. niio conduz a resultado algum. porque, ven·
A guerra civil no sul, clio.n. diu., depn.upern. cedorr.s uns ou outl'Os, a po.trlo. só com lagrio Thesouro, e o tributo de >unguo o de di· mns podorit lcstcjur a victoria. (Apoiados.)
nholro que, lm mais de dous unnos, estamos Não nos illudnmos- Se o Brnztl niio invadir
pagando ó ,jú pcsut.litlsimo, ::cm qno con::ligo.- o.1'1·ontclro. do Estndo Orionta.l, n. gue1•1"u. civil
mos púr nm llt'evoluçiio.
nüo ter~ cedo um descfcho, pot•que ó maniDesde muito ouço dizer f)UO ell:. cstti c>· festa n sympnti11u desse Estudo pela cnu>a 1ln
trang-ulo.•1 n, o, entrt·tanto, r1fw tem, até hoje, revolução, e cvitlcnte u vantagem que disso
podido vencel·a. o govot·no, apesat• dos meios auroram os rcvolto:-;os.
enorgicos empregados. ·
O St:. Pt:-1HEmo MACnAno-E' muito lou·
Alnd:. hontem. ouvi o honrado senador pelo vavel
esta declnt1l~iio de V. Ex.
Rio Gritndo dizer 111L tribuno. : pos~o amo.w:ar
O Stt. AQUILJ~o no A~rARAT.- Mus que
~""no Rio Grondo não ltn revolução; elht ó
leita Jlut• telegramma• o pelo Estudo O!'ientul. meios tomos nós para illt)JCIIir us manifesta·
dess,,s symp>t.hias 'I Deveremos declarar
o SI\, Ptxm:mo MACUADO-Niio rot isso )lO!'• çues
n.
gue1•rn
ú. ltepublica Ot•ientnl? ~c podemos,
feitamente o que eu disse.
J>orqllc o pott•iotlsmo brnzileiro vencet•!J. torlns
O Stt. ;\QUJLt:-.o no AMAnAL - Respeito ns dia!cttlda.·1es com que estn'mos á. bruços. nii.o
muito n pnluvm de v. Ex., mns oquoó d vemo< ruzcl·o, porque tieria uma gnerrn in·
corto ú quu os litcto:; protestam contru. o que justa. N0:3SOS visinhos tcom·se limitado a niio
diz V. Ex. H1L clous nnnos qno go.stu.mos som- t.:Onsintil' nu. oxü•ttdic;iio ÜO~ l'CVOlttcionn.l'iOI:I
mas cnm·mes com n revolucifiO, hn.1lous nn- c ll t1D.r-lhes asylo,no oxet•cicio muito legitimo
nos que sc:.tncm sem cessll.l' 10rçns para o Sul, r1e um direito,
mus u guerra continün sempre no me:m1o pó,
O Sn. JoÃo CORDEIRO-Mas el!es téem !~i to
com a mesma JJUjanc:a.
mais
110 que isso; consentem quo os t•eyoltosos
Ainda ha pouco , emba!'cou pnrn. nlli o W" se Oltranisem
alli e invadam o Bz•azil.
bntal!tiio do oxet•cito ; o uo vcl·o deslllar peb
O Sa. AQUJLt~o do A~t.\MT.-Mas V. Ex.
rua elo Ouvidm·, mtlis umu. vaz reconheci quo
é absolutamente imprc~cintli vel torminur cssu. devo tc1· lido noticias o tclcgrnmmu. vindos
luta trntricldll, o que ó inndiavol n amnistia, do Sul, oporellcs snbe·seque, contlnunmente,
pols quo, os outros meios tcom sido inefficll?.os. o govet•no Oriental tem mandado intenat··
.Ao som do mt1sica lugubre, muito upt•o .. t·evoltosos bt·a?.l!~it·os e aprehenotet• nas .alpri11dn para o neto, olllcitws o soldados mnr- Huulcgn.s nrmo.mcntos o munições com destino
cho.vam tl'lstes, pesn.rusos, a.lgnus destes u1t.1_. ~ t•ovolu~iio. Que mais podemos exigi!•!
mo~ com ln.gt•irnu.ti nos olhos, paro. o porto do
O SR. JoÃo ConDEIRO-A 1\epulllica Orlcn·
ombat•que. Bem fun1l" era " sun tl'isteza, tnl protege ct·imino,amcnte os revoltosos.
muito na.tUl'o.cg flS suns Iu:;J•imus. DeixtLvnm
a l~milla, u mulltcr, os lllhos, pat•cntcs e O S1~. AQUIJ.I:-õO no AMAHo~.\L-lgnoro ...
O SR. PrNIIEIJIO ~!ACUADO-E o Brazil j~
amigo,, mas porque o Jllll'IL que 1
Porque entondom os quo cti llcam que sú deu o exemplo do modo como ~e procede em
pelo extet•mlnio dos revoltosos devo-se pacill· casos tues; tem internado muitos chefes do
car o Sul, e que silo poucos os claros deixados rebclllilo nas Republicns do i'mta; ahi estit o
nn• fileiras do exercito pela gnm·rn civil, que se deu com o gonot•M Al't'etlondo.
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ft ,'411' t\IJI!IIdNtl 1~1 A,'\1.\I!AI.-Ij.(lllli'O (IIIIL{lH

lhr!/.nrt 11Hflft/,JW1,1\'IIM tfll, \11'11/0t~l:(w l!f'flll IIII~!\
n fi IIII Pltl l'lllht•n S. tr.x.. l•l Hl o lll'uzll lh1 t:ot'·
l't•tlt.ll, t~ll\1\11 dlt. 11 :-ii', ?"~t•nudttt' pnln H.\ o f11'1LIIdn
du ~111, lnltll'lllllttfn nH t!ht•lh. dn t•nhtllli{m lllt:-1
11"\lldtii,•IIU du l'l'ld.lt, n IIIPH11111 {,11111 l'oll,n o
l,trl

no RI'.NADO
E'

po\8, tr.ntn.-r -ao outro ex·
"Hso ó n. nmnístm., sempre consl·

ltu1i~ponH1wel,

tJt~dlontn, r.

df'J'Iuln. pnlníi o),tiUlil'lt.O.s como capaz 1\e o.sse·
g-III'M' a ti'I~IHJnilidnde ont1•e os filhos do.

lllt!l'llllU. nn.ciumLiitlndc, do mudu.r o od\o em
~cgUI'll.nço. e ll.tl pet•turfr.~l,+tlll llt•ftiiii,U( 11\1\ \'t•\H~'ÚII IIII~ l'IIVnll.o:;nS tuu;i•~H civi:; um concortlln..
ltl'lt.~,j hlft•ttM,
0 ~Jl. CII<'I"A AZICVBPO- Apoindo.
tl:tn tudtl u t'I~Htt, 11 t\1111 ,·, \'t•l'tllltln t'l quu
0 Sll. AQUI!,JNll DO AMARAI,-Nas revoluNll,nr-t 11\L\11\11!'1, t-I IP•'III n, !ll'nf,,•t't,'Ji.n du~ llt'"'l'!0:-1
1'\~.luhnrl ,,,, l't•nul.l'll•a.,~'NIH l'''ntt•ot•[tn nii'' tlt\ho ~ÜLll'l, t\í1. iltlrl'lÜt:Jl' Pa.~Ü"i!, :1. n.tnni~tiu. e. um
ti•• t'tll'l.u,'i 11111\t.c•N, 11 ptll' tdlllnt'nt ~ot\ jiJ}I.L\Úl!tu•ia mu\o pmlm·nl'o tio JIILcílll!:LçTlo, um re111edio fe·
amo!', o tmnot• mn

IIIIHI ~111 1 1'1'11, t!:<.\,\'IIIIK•'II'tl ~ tM-I~im' ~~ \'1\l'•'n..Jn IT'/. p Ll'llr 11s Jllttlo~ tltt guot'l'tl. civil; e o governo
lj11t 1 , 1\. 11011 Ht• tiH(,tl\ldl'l' llJIIU 1 St'~ll\t;lill /Ln~ J'U· tpw. t\u:'icnu\ttll.ltHlllo o estndo verd..-\t\e\ro dos
,.,,((,11"'''~ ul,tl tlt•ul,\''' d11 1,,,,.,.\tm•\n Ol'\unt. •I. n. tlstlít•ít.os, Jlílt'sisr.IN~o em recusa[·n., quo.n•lo re·
l't\\'11\U~f\11 ;.',llllllml'à dus t•st:n'l,'ll~ dn nm;l'll .t:n· l!ln.m~ula pol.L 11piniiio pub\ica,, communicu.rin.
ao paiz iutl•u·n o. sua. mquietnçii.o o os seuíJ
\'tW\Hl, llllp• '"'''' h• tm 1'11 t\Pht•llul·n. 11111 Lt'l'l'i to
tot'l'tll'll~. lltl,Íust:t t\e:si!Ont1nnçn. dos seus oeeul·
hl'll~.th•\1'11 1 •'•IIII'' 1':-ll.t\ Jll'•'''ntltl,

!'i''

.

ll ~H. 1'1:'\Htr.\Hu ~~.,,~11.\lln-n~ t•t•htlhlt':o~llt''
\'tl~t•tJ,

tus i 11 ttlfl tos.

.

Con•'l'tln.mu~, portanto, n. a.mnist\a. gern.1,
tl~'m 1'll:'t.J·ic~l\t~~. pois que o Congr ·sso, como
tliz \ll\st!h:Ll, o tltlto\\'d commentn.dor d;L Cons·
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t.ituit:iw Amtwic:m:\, nunca devo Umit..1.r os
\'t•n~idos, tHll,itll::i lit•NO:L lllt'tHdn sa.lntolr. nem excluir (1o
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Odiado contra o projecto !lo nrnnlRt.ln.

tlnn:i tom :w ]ll'fltlllrlt'htrlo J'fll' "''' hu"'''"' ou J'ot' rnu
com br•ilho nx.t,J•uor·di· Jlllrli<~o, IJIIIImlo o.~ ,.,,,,,•Ido.~ ,,,~1•1u d•·~'"'mlltlwl,
no.rlo e cqm ox.tr•aord innrhl ulor]umwiiL : llqjo, q II!LIIdo, rir~ pr•tu;rL pu hil•~u, ntt ud lwt Hll l't'f'IIIJ.i•
no hora do expcdiont.o, l'··z ILlll-{lllnnt.tLI' IL 1\.i'll.IU.Jtlll'n n l'undo ~~~~~ t'nt•n•;t'II'~.JI''d''"'tllll~ dn·
minha tnrturn. O nwtO do tomnr• n.jliLIU.VI'II. 11111 1.111~110111. 11111 l.t\1'1110 Ú. Jll'lll'lt'l'\Jit,'l\o n 110 1111du.•

tllustres

fJOnnclorm~,.

orador eloqrmnti~slmo,cujo díl':IC!Ir'Nn, (JIIl t!on- lu lHo'' c• q1w uúo ~"'' tthLtllll pum o J•lwu· tln.tl
fronto com nquollo quo 'vou pr•othl?.ir•, Jm ti•• fll'l'~nl{nl•irtiH, 1111111 Pomul,t•1'1'111' dt~~otiiiJI)III••Iu",

necesl'tu•hmento reservtLr purtL o IIIIJU 11111 ohl.niii·Hfl dn. rtmulttl,_irt, qun puclll••u. IIH nt~plpape1 muit,o humil•lo o HCli!IIII' 1urin.
t·ito:-~ 11 ;,ffiii'IIU~en 11 Vltlf{llll•:n.. ;a.
Quanto tlO fllscut·ao pronuncilulo pulo noln•H lli!lllll,o t!u.M pnln.vt•uu IJHII Vllllhn dnlm• '/'m
senndOT' por Muttu Oros .n, or~tou l,;tlttlumt c;othll hMI.ttdnnt o pr~nr-11 mun tu 111niH nxu,~l.n "'' 11'11
condemniLrlo n. IO.z•·r ~nlJrcHtLhh• as nr11t;i'inH do n.uuti.<~J'ÍIL,d\IJtun·nw uH ~~· /'IHIIttdllt'IIH "'' 1'1•11\l·
S. Ex .. poiR ó n. aegundtL VllZ quu Hohr•,, rm. ttti •:uwll•;'''ml wn IJIHl dnVII HPI' dnd11, u. u.u ..
assumpto impor·tJLnt.e m•• CILbu a pu.lttVJ'tt, ttiHI.in.,, 'I''" tt.JtiNI.I/h:n.tn, '~"'·'' ,,,.,,J,,,~I.1• 'I Nr111
dep11is de ter fu.llado com a c!lt•CJtHmcitL u c:or·· rtbHullll.tllllf'lll.",
recc;t10 Cot-tUiniLiilLS O iUUHtrh Hf!UfU\01',

'J'wh,H fJH rJI',.fiiii'IIH IJIIII IJII' Jll11'1:f•IIHI'Il.l11 1 1!11•
fliLÍí'. ra7.mnjuK· ÍÍllllff•IJt!IJ f•HI •.. JII'IJ,ir·r:l.o,dtmlll.l'll/'111!1 '111111111 1'11•
f1f)UCli(•H QUB COinbatcm 0 IWI.Illl) fll'f\ÍI·CI,fl VU\I,H•IJH I!IIIII.IIIIIIUII d11 ILI'IIIIIH IIII· 111fr.u 1 IIII•

Creio que o Senndo

tica

(!

10dh

(J

de amnistia. Nü.o é. o di!HI•jrr rJe Ter Jll'fJhlfl· fllll/f:iiLurltr VÍI;I.HI'iu.u, l.m\1111 ,,,. dhu1 u quu llltl.fiu

gB!la a lucta, de ver conrlnuu.r

r·•.:aluu~ul.r,, llfriiiHUirl'l Jrt:III.H wrLI•dii.H, 11111 J•iflflll

fL g'Ufli'I'IL, IIi.·

zendo sua carreira deva.stalloMl, rJUI: l'az r;nlll Vll.(fH'.

que representantes da. Ntil;iin r~nl.fJruhunnK dn

C•rfiHJ {: rpm H•: df~ n.ruuiNI.h~ "· I'I:VulllrHfll~

nosso dever votar conb-JJ. f!HLI: prrúe•:LO. y,,. ~~~~~~Uui r:rrwllr:•imi 'f
taffiOS contra. porque O ]'l:pUtltJD(JH Ífii'OUVfl•
,J{~ I.! VI! flfli!;LHliliJ di: dlí',IW IJI!Il 1,/U/IJII~H l~fll/1•
Diente, ÍOi•pPDrtU 00, a.Crf~ditando fJ III: !:III: VIII~ fll ÍhiHif':'( 1: Ir IIII~" IJW 11 11 1m• ri rr fii'II.)MIIIIUIIP/Idf~·
augmentar o mattrial deCtrmhuKLÜJr crm1 qur: l'lllll 'Jilf: Is. :~mrn;..t.íts. ufí11 'W'~ Jl•!t'(diJIUII•/II.fl
a revolta df!va... ta u p;•rV~ d1.1 t!UI dh Brazll. t:aldv1:1, ljllf: a. ,J,•t'/1111 ll~t~il.ruJJJ•• /11: ,,,,dlf
Hnuvrs:;et•pplJrtunida.df: rmra lJ. u.mrw~f.Íi1.fJUf;, 11 VÍI' 11 tU:f', l:ftl VI':'/. fffl /JIIf '·'~IH!tlf:lfl, ,,, f111~
eoumdo. deve Bf!r rJ pfJnV, fi rrai df.l ''r ';.LH is H rlv.r, fJiJ.f'i' 11 fr:J l,f'JI~. JI'Jf'IJIII: fi{J.JJII,t,l.l IIV. i 1fi. ,~,,,,,.
guerras int~-tstioits, I! f:ntou e~:rw fJUf: rH:IIIIIJrt• pJ,:WHif!liiJ: ,, r):IJ Um, hHh /:, t,w;u• •·ll:lf''~'''.llll:

repre~ntante da. :\&l;iw nt:'f<J.rÍI1 ijf:IJ vollJ d;, r·t:'lrJ!IJL
a e!5{l mr:did&., I* la qu••l t:l: riJ~JI: w·rn Jrrl: 11 fi:I'ÍJ' S1!ja •lí '''· Jlrt'''"' f1JIII,tJ,If;t a rr•;, UIJ UV/J"'J 1w urll,
dos intuíws patriotioos d•: um g••\'t:rr'''; 1111v. 1: 1lW1111 d11 r·•~JII'I':'I'.I:Ut:,,;:-u, mv:ilii/JJ.I '~lll/:4:1kt•
tanto esta Jtmnuma i: irwpJ,r,rtuna 'iUf: 11ft uw;L uwdlda luJrwwll.iJ.J'I;J 1;11111 ~~~~.~~;:; lut.ult/1;:,
prOp!'ÍCJS mernbrcr;tla.t! CIJWfnJKh:.6f.:•, qUk f~!il.l.;~ Y.' '/l~!"ti;JIJI: ltiJ'! (J IJIW l"lll}~ I•IIJ:J')fJ!JifJii, lf)~th~
raram opal't'01r 50Lre f.J projoc"tt• tJ(J :ir. r~r.'it• ri;J. t!•· tu1r,ll· ''~ Jh'n~. 1: 'JIHf fNW:t~ ;;fw~u·l ..
deo Ladariú, vircUn~ na c/Jntm:!encía •!•: r•~ d;v:~f: v~m Jm~í1l1•lo ~~"~IIIJm: :.~: nuHJlt:~)h:; l:J//Ii

tringíl.O,
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tia. tal oomo !IJí dt~it.d~: lifJ.is. mí~r~m. 1: r:tJ11~tJ
; ... ;;rrwí~ti;-. :0'*-~r .. r:~;, •H~~: '~'' 111m ti um Jl4':-o
a. co:nprtbf:04t:o Tr'uybulrJ..qu~a ~!UJ!b.t~d·'• M7.·'•~ ~ Mt~J,r;l.õ1. "'''m~m~·.j ;~ ·~ o ,j~~llluu;;~~ ;-un
amplo E::itQU~DtVJ a vAo~ ~ '~'' J~Jtt.. J~;:,r~J o~ •:t!~jUJ~t '1'11J~.~~m;~~ ·m~~ ~~~m .IWI~'Id)t1n /;.
d.f-p01is «!e., (:0 J-.WI:'O'••i.~!" ~:-:ii;tó.IIIPt 1\.:".. tl:t.t ~~"'~ ;o.-. "'IU1~~.-~ ,J.~~ ';;um~;;t}4 fJ.I~L:~ I:JW,
tytt~tli ; C"Jifbp~~~u.êo-~

v.-w

!1:l~1rir,r)ljl~ rivl~~,
MJr.t!U ~h';t'J a:'wt:k:.l.<;;~ ~~~ .~·~~~W-IJ ;J~~ffl.. ~~r Y1--'
~·:~~ IIJ~JJ ~~~~:rJ:~or #J~I#.~'.o~:·~IVI M"~~ "~~
~·,CJIS OH:tieli,?1&r&1f::i -.;lll!.::t.tr:: :t"*JJU ~~~~ ~ a.t~.;~1 V!"J.tl ~J~ ,1;\~r~~~ ;J't:!;lf'Ailti #1#.11~~~ ;,;Ji
b~"'~., ~JW:'J!' :t~ u.n ,~~w~ ~ ,,,~iv·~,lo!':MI f~ fli';
!:ni:t&briL
A llm::l%11:-."ilill or;"Lll!frcir.ebn .f ~t.r.k: o~fi..r, : al :U:I" 1 .t., ~··':li)~.. ~ ~z.~-;t.-:p'f.*';'i-. ~~ ~~~ ~~~J;I.I:~~~ ~R .~"~
pI!- ~.at. ~rt;i.tl Ó.l:'~": ltf:'lr aa:::.r;J_1~ ~ tf'YAJ ~:J! Lt~Ua1V» :hl~ U11;.."1U.I:' ~ ,1.~ !~ .)M!'1;':11j.+,all;w~ ~:~.Y~J_
f:ltl';tUttOIO~~t:l ~ n.c.;,C~~ •t~~ Jt.l... tmibo'i'J- .S'"' IJ:r.;~ ['':!~~J+: ~·.4:> !'!L~ ~.J\~>'tl:' ~ -<::.!J:.r.:.~~~-.. f:l.\1.~;.·~)-s~~;;.
riCI Gorrr::J tà.t- P.r.Ji.:i.o,.,. tJCJitl n:t:m~o~f.1 .\i'.o:1,.1111; 'J :bf:'!t!r.il:r ~ a~~.~~., -bl;",r .. ;..
:aifRQ.Dpl1!11 «J_tJ!j'!Jlt:II:Ú !Ut, ]!,;.~,.... ct.~:twii.~ I,Ü J..t",;.-1
~f) .fJ.':'l'~d.rJ, ~J', ~,.,~ol~ffi~~.. Ü:'f f~~.~ ,4
mt11l.lmC ~~'rC1{)1 ;ll.li ·~"lU:!t.l.'V!*Jj;tul!.U.n:uti IQ!tl:~ ,t;U,.. ~·!T!I:Jil.~1td1i.. !f-JV~IJ •~'.t . ~ol·lf'.• ~1<:1.J.I ~11:1~'t.1t'l~~'f.Í~~
!ml.r:'a"jiltum ;~~tt..'ll!:)I:'!:IIV:' 1t11 ~g~~~: :b. ;\lr..t.w~ut'oi~\1 .. G-~.};':l~:.r.t.'~~ :01:\!:u. tt;.~o:s·,I:\.U'rt:W~~I:! '~'~~" ~~~ ~~~~~l~\l.t.
1
!(:.Í')) :
_
.
. 1~,l:lll':d'.l..'.tt.\1. t
.c() jtlii.'ftrii'li~~;WW.1Jiil."\idl.~ ~ !VJ·~~;'.ÃfJ ltl)tUUil.t(;lt;; ol:':~1t:l.f.R:. ~:\;i~ ~~ltt. :t..'!l~·~~~(i.')... ~~~") pt.t'-

:a! Qt2J ,deve~ /..1.11i1!a. !Jtl IV:':i!!$J ~~ :.;,.UJ::':'4.•
ci'ris; êecta. wiir.:~~~'JíJl!J~ I!-~J~f.ttl1;11!iJl j;lJ.r

I

I

I

lfl:r'~rui'Ql ,t5,u, Tt•t1'L.,-.ill. ot': ·d~ ;t~tÓ.I;'il'',..t' ~ oi:'.U'mcii.t\~ 1J~ ,-~~H;I.I:\1. ãlo\111.1~\J:1m; 1)111;\io;: ~l:':t:~'"-1.1 !\~ )l.I.~?,I,,Jo~ ~l?<"
F~•tfilliW\Iltla, ~~ ~~rOtttiilwtW:!i~~.. tfll ·~~t:.U&t1l.lW , ttu.dvu•* I\! IUI:' ·~ iUIJI'•'.t\!iW '.'l'.·l~l .}\l:~.'~W.tjL~~t~.~t:: J ~),1711,9
td.ta ~IUMHlltÕUI ~un~t~ut I;JJ•trLti!I.ÓtU' ott. l!.IV:t,c.l!l.tLio:;t.•~ ... I'*!' '\:'ua:: ot:tU ~cLu·~~a.\.1 .~· ~~tLI'.'íJ.~l~:~~ ~~ ~~~1.1tfkt!1:· .~mu.~~ ~w·
..1Ihu :llvpiÃfk ,g &J&a::g· ~v.. ~"'~·~" <C ~wto:: ~ ;a~:U•.,~ rr:.f.-o 1Üt .~~WJ!I.1~ ~w :ltro~v N 1\tJ~~ AA~"-'~

'

'1
14

.

ANN AES DO SENADO

hontom provou quo niio so d:~ria, o illnstre
Senndurpelo Rio Orando do Sul.
Nico precisamos m11is do quc recorrer no
ofi'cito que tem causado em todos os lloriodos
l1istorlros 1t concessão do n.mnistias limitntln.s,
]ln.ru eocont.rn.r lnrga prov11 de que estn, em
que ora. so cogitn~ su consegnh• ser trn.usfm• ..
mmln. em l'enlldnde 1 assignalurú. mn.h:1 um do·
sastre.
Nn 1'0\'0iuciin ingle~n de 10·10, (o nqni cu
recti11co um lapso 'obro a vordndo historiCIL
que aqui cnunciuu o nobre Sena<lor pol' Mnt•
to Grosso), quomlo Carlos 11 subia 110 thono,
o nmnisti:t foi dccrctnd:t para t.odos, excepto
pam os jui~es que tinham condemnndo Cnr·
los 1. Pois bem ; est~> cxcepç;lo unimL collo·
cnd• nn nmnistiil dJLda depois dn revolução
inglezo de 1640, foi " cnus11 dns maiores per·
turbar.õcs, n. cnuan. dns m11iorcs reprcsnlins,
que a.ssignn.lnram um dos pe1•iodos mo.is s11n·
gulnoientos o mnie 11-istcs da historia da lngln.terro..
Alntl~> m11is, n nmnistin dndn nos Uuguonotes, em 1570, o quo est~>vn cheia do rcstri·
oçuos, cheia de condições, foi que pro<hlzio o

\

O nnico c•so de ser· •lnd11 uma amnistia
restricta o omqnnnto os rcvolto>OS permnno·
ciu.m de n.1•mns nn. müo, ó o caso ela. nmnisti!L
dodn. pela lei de 2 de dozomçro de 1794 aos
r·evoltosàs da Vcw1Co., que dopuzcssem ns n.r·
mas dentro do cPrto prazo. Fóra deste caso,
o nlóm ,lo coso quo tom caracter local, o da
nmnistin. concedida no Brnzil em 1830,
J1eço nos nnU1•cs Senadores que e:spo::ão a
idcn. da amnistia nas condiçlies r·m quo cstn
se quer dn!', que me apontem um facto ilis·
tor·lco ig-unl, n niío ser· o rln. Vendón e o do
Brasil cm iS:JQ, pelo qual so concedesse n
amnistia durante o pcriodo dtL luctn.
E a nmniFtin rllv1a nos l'C\'oltoso~ d;L Ven·
dón, uttinglu o llru a que visnva o podm• pu·
bllco, porque vinha prestigiada pelos louros
dn.s victorins de l\!nrcngo.
Mns sm•à ncstns condiçüe~ que se QU!ll'
faze!' com que o gove1•no do Amz<l conced"
amnistia nos rovolto,os do Sul 'I Niio, S•·. pro·
sil!ento, todos os dias, n todo o momcmo, nus
est!Lmos ouvinr1o nqui os cndeofladores r/n

amnistia, dizerem quo u. revoJuçllo t-stú. cheio.
do >alva, que o meio do enfraquecei-a~ dar
Bllrthoiomeu I Soo fiLctos lustoricos qno niio esto. n.mnlstl:t, quo iril. arrancar do smo 1\a

a:.;~o.sslnato

".
!

,I

. I'

. ',.

de Col11gny e a mu.tn.uça. do

s.

supportam contrndicçiio : elle' nhi estilo desafil1ndo porCeltamento contestnciio por meio
do outros factos, quo demonst•·em que a
amnistia com restricções. n amnistia condicionnl, sorve os grnndes interesses <ln cnma
JlU blion depois U•IS períodos da revolta.
Devo notar oo Senado que estou trntnndo
dil nmnlstin con•licionnl, dnda depois dn ocs·
sttção da lut!l.
Alndn namnist.in que foi <Ioda nn Frnnça
depois d1t rcstnm·nçiio, a 12 do innoiro tlo
lBIO, tendo excluido as principaes'ftguros, as
:figuras proeminentes da l'evoluçii.o, como
:Ney, Lavnllete. e outros, produziu os efi'eitos
mnis <lesastrosos, ~ue nssignalnrnm um po·
rlodo Sllnguinolento na hist01•ln daquel!o paiz.
M~ts pergunto podo ncceitni'·Se a nnnistin
rcstriotn, a amnistia limitndn, como um melo
para que o odio o ns pnixúes das dissonçúe•
civis se eliminem, qunndo elln >o dú aindn cm
plena otrervescencin,em pleno vldn da revolta?
Nii.o, se o unico remedia, :;o o. unica couso.
ncceltavol depois do termo final dila guo1•rns
civis, ó 11 amnistia nmpln, lncondicclonal, aco·
llien•lo n todos nquolles que, vencidos, esti·
veram um dia cobertos pela bandch·a dn
rebcllião, es>e melo de nmilistia n~o so justl·
fie~> nunca, rcstricta ou 11mptn, limlt<Ldn ou
incondicional, quandu elln ê dnda •lurnnto a
pendencin da lucia,
Tive occ<Ls•üo de percorrer a longa
lista rlo amnlsti!Ls que ao deram na França
rlosde liSO nté a ultimu., o vl-ns tod~ts nmpliLS,
ou com llgeir·ns rest••lcções, só serem concedidas depois de vencidas as revoltas.

rovoluçiio nquollcs que, cobo!'tos por ella,
possnm entrar nn communhiio pncitlca dn
nossa vida naclonnl.
Mos o quo ó isto sinii~ um~.o capituleçã?,
uma Jra~ucza do poder publico, quando dmrJa
tn.rnbom ó a affirmaçüo de que o governo do
Brnzil carece do outros elementos pal'a poder
sufl'ocat• n. r•evoltu.?
O governo l'oprcsenta um poder bastnnto
forte, bnstante cercado do pre,tigio p~>ra dar
nmnistiu. limitada na penuencia drL lucta,
som quo estanmnistin sejn.recobidn como uma
capituinçiio,on como muitoliem disso o nobre
senador pelo Estado do Rio de .111nelro, como
uma transncçiio? Niío, e se Incumbem de dar
a provo disto os propJ•ios que <lod11rnm que n
gucrr:t do Sul os\ri. com todn " furço., com
toda a virilidade, o que o governo não tom
nbsolutnmenlo meios Jlnru. eu1focl1l·n.
Pois si o governo nao tem molas pnm suf·
fbcn.l-a. sel'á esto o l'Ocurso que se o.conselhn.,
rocUl'SO que não so comp~deco, jú. nilo digo
com n dignidade do gove•·no, mas com o Pl'O·
stigio que deve ter 11 nutol'idude constituida
cm um pniz livre 1 Niio, SI'. prcsidouto, eu
es1.ou lll'ofundamente convencido do que esta
nmnistia limitada, estn umnlstln dndanlnda
na dm•ncüo dn luctn, viL! ser um pouco
mn.is da lenho. atirado. nll. lbgueh•n. revolu·
ciom•ria, vai produzir os mesmos eJfeitos que
produziu a amnistia do IBSG, cont•·a a qunl se
b11tot·nm iii ustrcs JliLrl•mcntaros, e que ti·
vcrnm a providcnciiL do deohL!'nr que aquillo
orn medida que niio attingin absulutamonto
nos seus fins, que eram os mesmos que se tom

I
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l10,io cm vista, Isto ó, rou\,n.J• elemento.-; iJ. rc· cedeu a amnistia nos rebelde; do Rio Grnndo
do Sul.
volta.
Nn sossiiu rlo 13 <lo mnio <lo !R35. Bernnruo
Nõo ó proclsnmonte, Sr. presidente, o quo
do Vnsconcel!os que tinhn >O col!oc:v 1o d"cidl· so tlú. actualmente?
cln.m~nte contrlL o neto tlo go\'Crno, qnc
Eu, I'OI' oxolllJ!IO, rstou convencido da prohnvin. conced1tiO a1• nist.i:L n.os (al'l'liJln.-:, aos f~!t'1n v~wdtt·'~, que aqui hontem tcvo occn.·
I'C\·'Oltosos d1~ llepulJ!icn. ~lo Pit'ILtinin, dizin.: ~1ao do onuncut.t· o !llu:;tt•c rcprescntnnte do
« Quizeli'tc.~ WJ!Hli!i'tiw·, ale~ o verl,!tt,o, lllll~ (o~ Iti~ Gl'<lnth~ do Sul~ tt rowHn. ó insl~nifica.nte,
feita a 'Dosm vontade ; deS[II'11frUlaliW11td m- ost.tL sem clemunto:~, o si Plln. per~urba. o nm~so
{i'ingisla.'i rt lei crmslir.utitw, 1wm rpw (01/tc:m~i:: po.iz, :-;i e~ta prLrn. elln. chnm11nUo o. nttcn~·ü.o
ouo·o l'e,>~ultado quo o lrtf)t!o do in(rato1' da.-: ld.'i 1lC! t,o,Joa os 1m.triotns, ó pol' circum~tnncins
O o tm•dt:lf JlOI' ltJ/ rJWt/irfa rlf/!JrltV(!r.fO OS mttltJS muito. cspec.n.(:s d~ Joga.t:, doYiUo Uqut-:lln.
elo Rfo G mndc rln Sut ! , >)
e~ten:w~~dno. fl•ontemt., cUJO. gun.rdo. ó difil·
O quo ó oxucto, Sr. prosiuonte, 6 quo a etllm;t. ~~ QUCj lhe setovo de umpnro, sinfí.o do
prevtdcncia do Bernardo ,,c Vnsconcellos nü.o :Lpolo c olo •nxillo, refiro-mo it l~ontelrn
lhlllou : o governo da. rrgencin. •leu n.mnlstin. oricn tal.
em 1836, e n. tntn. continou mn.is vlolcntn,
Mas, i; to uc quo estou convencido niio e o
adquirindo todos os dias novos elementos o, que se nffirmo. aqui ; o qno so nffirmtt é que
só lO annos depois, elln terminnvn pelo modo " revolução está lorte, cstiL c!Jcin do elo·
po1• quo a historhL conhece o sobre o ~uni ns mentos.
maiores cmnrover:-ins cx:i~tem. isto é, :ti fi.ll
Pois, nesse caso, os rr·Rultatlos nií.o serão
olfectivnmcnto o ctLnr,nço <luque!lo povo quo os tllel'imos previsws, cm 183G· por Bernardo
pugno.vn. pela libcr1ln.de ou '3i foi n. cm·I•up~iio t!e VU,COllCOI!OS, C nüo serão OS QUO SC tom
do governo imporinl, que o!Jtovo dosel'sõcs, vm·il!cnuo em tmlus ns occusiõos om que n
eliminnc;õesdo combn.tenre~. que crn.m n nlmn. amnistio. tem sido conccdirla, em tru::s con·
do.qut·lltL revolta, quo deram fim iL lucta. diçues 'I
Póue ser. Sr. presidente, que me convonça
Aindn o mesmo illustt·e deputudn, que. JJaqnelhL occnsmo,tinha. no seu Indo, bOi! I ao con· do contrn.rio, e a.tó de:;ejtt.l'in. quo n. amnistia
tJ•nrlo do quo 11oje ncontc··C,IL opiniilo fJ•ttncn. tivesse a sng-rnçiío do Congrr..sso Nacional,
o a. paio deuitlido 'uo to1la. o. impt•en:m. do paiz, pn.ra quo o fur.uru liLilasso bem a favor dn·
quo ncho.vn. quo n. concessão da. o.mnist.in. im· quelles que tiveram n coragem crvicn de, o.r·
portavu. o n.coroçoamcnto dn. revolto., sm·in. a r11Stn.ndo eom n. ímpOIIUlat•idade, 1U.lln.r contl'n.
provoca.ção, por meio dn. impunillatle â pl'tt· n. chnmo.du. -lei bumanita.rin.-, mo.s estou
tien de novos delictos, dizia nn sessiio do !G convencido dos pcssímo~ r~sultndos que nem··
rotará pnr·a o paiz e ó por isso que uon t!e.sdo maio:
nssombl•mln.mcuto o meu voto contra. el11t.
•No meu p1•imeiro discurso demonstrei, fir·
Ainda, ~r. presidente, sobre os eli\Jitos
mndo cm respoitn.veis autorllindcs, em que da nmnist1u limitada o dndn durante a pen· ·
eiscumstancin é nt!missivol o póde aproveitar dencin un luctn, em 183Q, ou podiiL proceder ó.
n ILIIlnistln. estabeleci 11 proposir,üo de qne leitm·n de trccl!os do discur>os Jmportnntis·
clcp·,.b: das rlis.~cn.;úcs ci'llis t;umtdo os Jllll':ú/1!.~ s1mos pr·onuncwdos por Muclol Monteiro o
c:ltavallt cansadas c dc.•wHimado.~ o .~c ctmfes.~a~ po1• outros duquelln ópnca, que amrmavam
tlam. tum ciclo.~ de mmwi1·a que atd 1WS suas Jlrtfa· com torht n. segurn.ncn., com toda a. convlcçüo
1was tJ•au,.;pil•avn moác,•açao, a ltuJIUtnidadc c o que aquel!o acto podia pn!•cco!• um neto hubem do Estado ncmMclhavam o JICI'lltio.»
manitU.l'iO, mus, não era. um neto patriotlco.
• • • • • • • • • • • o . . . . . . . . . . ' •• o••••••••.•••.. oo
Sr. Pl'O>idento. creio que nüo tenho abso«Não nego quo om nlgum co.so, quamlo um lutamente necessíll.ttúo do nlongo.r·me mn.is
pOf]UCuO 71a1'lid.u allttCillfldO ClliJIUHfla i!$ Ul'/l!U~, nesta questiio, creio tombem que niio tenho
c tmwaçtt cm~ alaum por1to a tl'llllt]tliti•(arlc pu· no,·essi·'ndo de declarn•· no Sonnuo nquillo que
blica, ronVt:IJha offmoecCl 0·lh11 pC1°tldtJ 1 st dopu::cr ji• fizcmm os ll!ustrcs seundorcs, que combu·
tiS Ul'mwi tlvnli'o de 11111 certo ICill)lO, ma~ I'SSP- wram "nmnlstin: qno si estu medldn fosse
pcrt!ITo ,H.i ;uMo St'!' ;wojlcuo, .~d Htio alcHtmotl opportunn.. nós tndos dd bom grn.r1o dn.rin.mos
o critl/0 .~l o f}O'IJCl'IIO 'JIIt: o cntloi'!Jf~ npt•escntm• o uosso voto n seu. frwor e nmlto principal·
{ol'ça tat 'JIIO i11timicl11 os sttbleuarlos. Si o monte qunndo, repito ugoro. o que jo dis,e,
parWTo, pala confl't11'1'o, JUldll ,.;m· considct•wlo n.mnistia para mhn deve sm• o.mplo., sem con·
como tcnico rccw•so que 1'd.~tctvrt ao flOVIJJ'/10 ; .~i dlçõcs, sem l'f:!Stt•lcç,1es, mas, como o fecho
cs~a »CllfnHn cmpl'C!JO dtJ j'ol'çu ostcuta, :oi o ultimo dn tot·minuçüo de touns as gue1•rus
partido I'C)Jtl/a a {JI'rtÇt& a1'1'tmcarla r! impotcnci€1 civis.
do o 1'Ctlu::ir ao ~eu dOJ'I11', a <wul-l.~tht em tttl
Ao contrario daquolies quo pensom devoCI~So·concedldo., longe de rwrellm' do crime, rem SOL' nssignn.lndoli o~tes parlados, quo con·
u.coroc;Uo., Ol•st.inn. nelloo Om, e!s o cnso cm cluom pui!L vlctorin do urn partido sobre ou·
qua o nosso governo, postm•gimdo u. lei, con· tro, penso quo uma b1mdelro. bmnca, de os·
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qnoclmonto, bandolm hrnnca. tlo p1tz, n. bnn·
doira da amnistia ó que devo sm• o ponto 11nnl dessas Lucta.s doploravois. (AJlolmlo~.)
Follcito·mo, Sl'. pl'osidont.e, por· ver pro-

t'uiçõos 1!0 todos os outt•os estados da Unlü.o,
q1111nto uo pt•incipio llborrimo sobre a doere·
tfLQÜO das leis; que essn. constituiçfio se avnntn,in a de todos o~ outros estados nn. orgn.ni-

tscnte, no.sto momento, o nobt•o Somulor pelo :iltQti.o tio podoJ• que ó JL b!LSe, qu('l 6 lL fonto de
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Plauhy,
Devo dar a S. Ex. t•csposta a. uma p11rto
do sou di~:~cm•so do hontem o qne nü.o pôrlo
sot• dadiL pelo tllu•tro Sennd01· pelo Rio Gmn·
do do Sul, doVi1lo ti h01•a adeantluiiL em que
fallou.
N1lo represento aqui o !Uo Gt•ando do ~ui;
lign-mo apenas itquello Estado a solidarie·
dn1lo ropublimtna o mais do que a solidnJ•Ie·
dndo ropubliCitna-a solidarladade do solfrimonto.
NcstllS con!l\çüos, peço IL .S. l~x. qno niio estrn.nho sot• um Senn.dor pelo PILl'Ont'L que vu·
nhn. dn.r-Lbe l'espost.a n umn. prwto rlo :-;ou rlis·
curso, om que t•stutlnu os til.ctos o as cousas
do Rio Grande do Sul.
Nilo me esphmat•oi sobro touos os to picos do
discurso tlo S. Ex. em relnçii.o no nssumpto,
niio tocn.l'oi mesmo nos pontos que se rotOrin
á tuct:L civil que rlllise tmvou, lucta sa.ugui·
nuleutu. 0 tl'OIIWUda., JniLS UIIÍCilffiOlltC, UO
ponto om que profundo injustiça Ihz ao portido t·opublic111lO uo Rio Grandn do Sul, o li
constituição libet'l'imn qutlrego nqunlle povo,
Ouvi o nobre SenodOI' pelo PitLUhy '""''
1wntem que u. constituiçiio do 1t1o Grande do
Sul em o roaultiLtlo do tit.nn.ti ·mto elo umn
soitn quo n.quellu. constituiQiio nttenta.\'lt ~·on
tm ~s prinCipias estabclcciuos nn Constitui·
çiio Fedornl.
sr. presidente, niio ó 11 primeira vez que
OUQO esta. !LCcusnclio, ella tom sido feitn. ffilll·
tns vozes, o o nohro sonu.dor niio fez mn.il'l do
que repetir 11quillo qna uma pat•te da im·
pt•onsl1 da capttal da Uni[o tem se cançudo
do dizor.
,
o sn. PL~IIItlltO 11AOIIAOO- A imprensa,,.
dorafi.,ta.

o sn. VJOE,TE MAOn,,no-Sou intalr11mente
insusp,•lto, niio sou posi ivistn., mio mo!•ro de
amores pül' estll. sottu., mn.is \'OU t~lilur comu
repulilicu.no om defesa d~s~a constituiçiio julg1Ldll. tii.o mnl, e p!'IUOipa.lmente porquo me pn.·
rece nté que niio til i lidu. pelus quo a ntn.ca,m.
QulLl ó u. extrltVaA'ILncin. que tem a Cousti·
tulçüo tio Rio Grnutle uo Sul 'I
Nilo rospe!t9u ulllt, u,ü.o adoptou o pt•inclplo
da di v!siio dos poderes ?
o Sn. C9ELÚO Ltontuoums- Aunullou o lo·
glshLtivo.
o s •. V1om~TE ~!Aon,,no-0 nobre sonndor•,
que Ó ont\IUS!iLStiL da Ol'gllni;uçü.u politica ua
Su!ssn, 1111 de so convencer do que 11 Const!·
tulçAo do Ltio Gt•ant!e do Sul, qunnt!o trato
do Poder Legislativo, se nvnntaJn ó.o constl·

todiL a bou. ot•gn.•Jisn.çii.o

J~·Hiet•n.tiva,

isto ó, a.

orgiLnisnçii.o do podtw municipiLL Nilo lu:a., re-

pito, constltuiç[o nonhumn. neste paiz que
pos<n so avantajnr• 1\ do Rio Gmnde do Sul,
quando trata dtL orgunisaçü.o do poder muni·
cipnl.
Mns qual ó 11 oxt.ravaguncia quo encontra
o hom·nrlo Senudor'l
S. Ex. creio que teve occnsiüo de ver o
modo por que :-o votam A~f!os doct·otos, ILS leis
do Rio Gmnde d11 Sul de nccordo com IL suo.
Coust1t.nic,·ii.o, o ú estt1:
O pt•o,jccto quo, ou ,; utL inicintiv!L do l'reshl<mte rio Estado, ou de qualquer· dos Con·
soUtos Muuicip~tes, ó •lado á publicidnde du·
r1inte tJ•es mozes; si nesse parlado os Conselhos Municipues nü.o se toam maniJt3stntlo
expt•essu.monto contl'rL ello, o projecto ó nc·
ceita o promulgado pelo Presirla11te, como loi
do E:-;ta.tlo.
Ntlo ó estn um11 fó••mtL liberrima do •le·
Cl'OtJLr leis? O hom•ado ScnJtdOI', qu~ visitou
hu. pouco 11 Sni~s!L, ·mio s1tbe que em muitos
dnN CaHT.ÜI!S dn~ 101l.J pn.iz choio tio liberdade,
o ondo a ropubhcn. é umu. Vtll'dnde incontestavel, se votam as lois por proposta de sim·
pi~N

pOSSOil.., do p IVO, u.tiru.dn ;i diSCUS:)Ü.O 11.té

na pi·uça publictL!
Mus ondo estil " oxtrava~nnclo. do Presi·
dente dn Estn.do propor e os Con~olhos Mu~
nlcipnos votnrem, as lois que büo do l'cgulo.r
um EsttLrlo tlemoct•ntico como ó o do Rio
Gmnde do Sul!
Eu, qu11ndo vi que so fazia ncousac[o n
osto mouo do dcm·otaç[o das lois no LUo
Orando do Sul, chegue!:\ convlcçiio do que o
Poder Municip11l, quo entrurn na engrena·
gom dtt tbrmo.çü.o da lei, não rept•esento.va
nlli o podm• omantLdo do pD'vo; mas estudei
IL ot·~nnisnciio do Po1ler Municipo.l pela Con
Htituh;ii.o 110 Rio GI'ILOilO •lo Sul, e cheguei
ú. cnnvicçiio lle que On mai:; li Lera.!, 11. m1ds
d.emol!t'atimt e mais republicana. que ::~e possa.
imngmnl'.

O S1t, CoELHO RnonJautos...,.Mas tem uma
dlsposiçiio que di< quo o Pt•osldente do Es~ulo
podot•t\ rovogm• os actos u11. municlpalldodo.
O Slt. VIO~NTE MAcu,\no- O Presidente do
Esta• lo, qmtnto 11os netos tios mun!oiplos con·
ti'll.t'ios ús constitu!QttOs •lo Eitu.do e dn.·Unlü.o,
tem esstL attt•lbu!~üo ; mLLs qnunto b. Jel que
r·ecobo n sn.nc~iio •lo todos oa conselhos muni·
c!paos, o presidente ó obt'!gado a promul·
gal-a .
Eu vejo, nté com cot•to peznr, que us ln·
justiças t'eltas ao estatuto llberrlmo que rege

áiissio E~! 7 llll
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o Rló 'Grande no Sut ch~gitrnm no ponto de O Sn. VICE~Tm MAOIIAno-Vou repetir
se me •llzer, como outro dln aqui,quo nquella ~no •liz o artigo •ln Con•tituiçilo do Ri
constituição ó t.ilo tyrnnnica, tiio impntrlo- urande do Sul e V. Ex. o Jcrlt:
tlcn, quo por alia o presidenta do estndo nolJiz: «o pt'eslrlcnto nomuia.,logonos pl'\mci~
mcirL O SOU SUCCCSSOl',
ros 6 mezes, o aeu supplente,isto é, o sub~ti
tut.o pn.1•n. os sons impndimrmtoa temporarios.
O Sn·, CoEr.uo RooawuEs - E' cxncto.
1\stn. nomcaçüo ó con fii'JUiuhL poln. n.pprovn.r;iio
OSn. VwmXTI~ M;\CII.\no-Niio 'é cxn.cto ; o 1lo tot.los o~ conselhos municipn.os; o umo.
~no n. constitnlçlio diz ó.~uo o prositlcnte do vez vorincadn., nom o presidente do Estndo
l!.'Bt'n'clo nomoio. e o:; conael!los mnnlciprtes n.p· pàdo cnssar n nomen.c,•ii.o o est:t sng1•nda pelo
promm a noincnçiio •lo son "upplonte, do >eu ,·ot.o populm· a cscollm fcitn. poJo presidenta
su'bstrtUtn tompm•m•in ; mM t.n.mhem düter- do gstntlo .. Isto quanto no :supplente pa.t·n. os
mino que o presidenta do estado, findo o impedimentos tempomrios.
·pot•lodo 'COnstitucion•tl, só serrl substltu!do Me di~""gora o nobre senador pelo Piauhy,
por aquel!o que surgir do seio dns urnas.
em que isto attenttL cuntt'<l os principias deO Srt. Cor.r.rro ltontuouEs~ Eu m·e compro- mocmticos, contra a Constituh;ào Fcdet·nl!
mctt•) o. provar o contrario : ó o § 18 do Reputo um neto do grn:ndo sabetlorla. !ln.
art. 20.
c~mstiLuir;;.1o do Rio Gl'nndo e ·que mostra o
o Sn.. Vrcn:~rrE MActu.no-Essc pn.rn.grn.pho C!::illit·ito flomocm.tico dn corpm·n("J.o que eon~
ó o sogui·uto (lú):
reccionou aquelto estatuto politico, ·essa
.
qun Jhz intervir o voto das corpot·n:~~üe~ mu..
« Decln.l"J.l' sem ort'cito ns rosoluçüos ou nicip:u s, nn indic:lçlio do substituto tempo~
actos \lns autm•idades municipaos, quando rntio do Preai•iont•' do E~tado, substituição
inf1•igirom leis 1Llllcr.ICS ou do estado».
quo cm muita~ const.itulçlícs ó tl:v!o n.ns PJ'C.0 Sn. 'CoEulo Ronnwues- Eis áhi, clle ó sit1ont.e3 dos Tribunn.es de Jnsth:.a, que nii.o
o juiz dessa inlbt·mnção.
representam nenhunm pa:·colln do voto popu0 Stt. VtCENTI: MACIIADO-Mns p6Je-se ·de- Jnr, e nom pot• isso,jli. ·~ disae que Mtentns1
1·
t
sem ·contra a Constituiçii.o Federal,
c nrnr que estn constitu çao SCJn con rn a Chamo n nttenr,iio dos nobres Senadora.;
Constitutção •ln Uniiio, só JlJrquo c;tatuo que pnrn que a inJ'ustiçn niio c:unr,eie impunea iuconstitueionnlldado do um neto do po·ler
municipal oo,ia do decrettçiio feitn. •lo Presl- mente o peço quo Jeinm o capitu o da Constldcnto do E~tai.lo 0 não dn. a~scmblóa.?
tüií;ão ltJO !3rn.wlcnsc quo or:;anisou o Porlcr
Todns constituições dos ostndos t•cznrn oprin- llun icipnl.e digam-mo si cm todas as constitui• ·
·
·
·•
w
d
çõos dos E•tndo' da Ropubllcn, ha uma que
Clp.to c1c ·quo 'M 1ms mmuctpn.cs que omm em consno~l'nsso tílo demoel'l1tico, tü.o aden.nto.do
as do Estn.~1o 011 dn. Uniii.o, podem sw suspo·nsns pcln Assemblón Le~isln.tiva; poJa Con- principio de nutonomit• municipal?
stituicão do Rio Grande do Sul, porém, em E' corrente n verdade que o rcgimen fcvoz dn assemblón 'dos ropt•esentantos, ó 0 derativo dopendo,essonclal o principalmente,
t t 1
da Jiberrlade o da autonomia do município.
d t d Etd
pres l en e o '' a 0 que reproson a nm Jem
Niio póde ser nbsolutnmonto uma constituiuma 'parto do Podar Legislativo que tem ess:• e,.iio de<poticn, umn constituição autoriu•ria o
attribtiiçiio.
quo claudica contra direitos do povo, aquolla
'O Stt, CoELIIO RoDIUGl!Es- Absorvo.
quo consigna o pt•inciplo mais nmplo dnlibcr·
O Sn. VroE~TE MACII.\DD-Nlio nbsm•ve tn!. du•le dos municípios.
·
Mas disse V. Ex. que tttmbem me nprovoito Mas, CJ•eio, St•, JWCsidentc, npes ti' do faltnuos ·seus coohilos, que um delles foi qmutdo rom-me recursos, quo t"nho demonstrado
admirou-se 'que ou vio;so nqui •iizer u1nn cnreoot•llbsoluttLmome tlo J'Undamcn'to" parto
voi•dndo, isto ·é, ~uo pela Cons&ittliç1io rlo Rio do •iiscm·w do noht•o Scn:ulot• Jlnlo Pi:mlty
f1l'itntlo do Sul. u. substituicíi.o do pr~itlt!nto cm quo t.ratou du. con.;titui~ii.o Uo !tio Grn.ndu,
niío ·se da.vn. por individuo tle nomencõ.o do porquo, pozn-mo rliZOI', S. g:x,, não pt'llcurou
proprio 'j)t•osidoute, mns, pelo que o ''oto po- oxtunimn• uquol!:> constitnição o doixou·so
pular indlcnvn.
leYnr pelo que ou viu dlzm•.
Mn~;St•. prosh\Nlt.e. eo conhece nqui ti1o
OSR. ·co~r.rw ili)OfUGUI~:-;-~ão, sonl1or, to·
pouco n. constLtnlt;ii.o quo Ha nccusn., quo ontl'O nho n.tó n.qni os n.ponta.montos,
dia aqui em partlculn~._um c211oga mo aillr· o Stt. VICI•l~TE MACn,\no- Então v. Ex.
~avn que estlt ·col}stltntçllo ó \~to mnn~trUOtn, niio pt•ocm·ou oxaminrrt• com nnlmo desprotno nutorlttn•ia, tüo pornlclo,n, pretere do til! vini•to, porque ó uma constituiç"o dnmocrnfórmn os pt•lnclpios dm~oct•attcos, qu,o 0 pro- tictL o que nndu ntLontn contra n constituiçiío
sldonto do EstM!O nomotn o sou substttuto! dn Unliio.
·o 'Sn. comr.no Robli'raums""'Fnçn o fi\Vo\• tlo· O nnbro sonndor pnlo l'inuhy lm do por·
lot• o artigo.
'\niLLit• que J\t~n ~üun pcqmitln<lisrcssiio·o·quo,
V. II
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npeznr do rcSJlcito quo mo merece, diga que O Sa. VIOE~l'E'MAOHADO- Sr. presidente,
V. Ex. quando so npnixonn, costum11 osquc- foi o illustt•o senador quem escreveu isto
ccr-so do nillt•muçücs quo nntorlormonto Jm om 188·1.
1bito.
O Sn. Co~r.uoRonmauEs-Ha li nnnos.
Ouvi hontom o nobre senndot•, com ola· Trata-se rio per<lilo o nüo do amnistia.
qucncla c com olognnto lingungem, n.mrmnt•
quo o pro.iecto que estó. om dlscussilo o sobro 0 Sa. VICENTE MACI!ADO- Tenho o propo·
o qual falia, ropresontnvn n maior asplrar;ilo sito do nüo oxtorna.r opiniões ra.dica.es nesta
nacional, que ora nccessn.rlo pa.rn. que o ar· cus:t para quo nüo se diga que sou um pnrgnnismo governamontnl J'unccionassn dcsus- tidn.rto oxnguero.do, um j1tcobino l'urloso,como
sombra<lo; o ntó, respondendo lL um aparte allits jit so nfllrma; entt•etanto,l'esponrlorei no
dn<lo ~cio nobre senador paio llio Grande do aparto do nohl'O Senador ,por Mino.s porgun·
Sul, s. Ex. disso: pois separamos os ot•ien- tanrlo·lho qual a din'orença que acha S. Ex.
taes dos rio-granuensos o demos amnistia n quanto aos ell'eltos da applicaç[o da pana, nos
crimes politicas ou nos crimes com'umns!
estes.
O Sa. CoELHO RoomGuEs- Sim, n[o quero O Sa.JoAIOM CATUNDA-Oh! isso ó uma hore~ia..
amnistio para os oriontnes.
O S11. VICENTm MACHADo-Vou provtu• que 0 Sa. VICE~TE MACl!,,no-Nilo é lteros!n.
o nobro senador pelo Piauhy quo bojo com a Aporturbnçiio causada pelo crime politico
sua opinião assim oxternada sobro nssumpto ú sociedade ó sempre mais intensa rio que a
do tanta monta, volta ó. sua 11utoridado o n pcrturbaçii.o ca.uRo.da pelos Cl'imcs communs;
sua ynlavrn a !b.vor rla amnistia, jt't tevo oc- mns estou mo referindo quanto no eJfeito da
cnslao do appeliar Jlara o governo do pnlz impunidade. (!Ia um apal'tc,)
ainda no tempo ria monarcltia, contra o por- Pouco importo. quo o crime politico tenha
d[o quo ora dado aos escmvos criminosos, origem na diversidade do opiniões, de idóns o
porque o pord[o acoroçonv11 o crimo I
do principias, quando se aprecia ft1ctos sobro
Neste livro, quo níi.o tem nssignatura., mns os qunes tenha do rccnhirncoercitividadodas
que ninguem ignora ter sido escripto por lois penaes.
V.Ex ...
Mas n verdade intolrn e quo nilo 'pódo ser
0 Sa. COELHO RODRIGUEs-Nem eu nego. contestada ó estn: quando se apreciam o.s
0 Sa. VICm~TH MACHADO ..• neste livro duns especies de crimes, os politicas e os tom·
cheio de conceitos o ntó escripto com """'"'" muns, reconhene-se que o cri mo politico abala
o com nquelln vcrvo proprin a V. Ex., en- muito mais extensa o muito mais Intensa·
monto a socieda,lade, rle modo que apuniç[o,
contro o seguinte (l8):
«E npezn1• ~isso, vivo a ~ar graçns n Deus, cm regra, devo ser mais severa par11 ello <lo
po1•que peior poderia ser, como foi para um quo pura o commum.
meu visinlto, pue de oito filhos menores o o sa. PrNummo MACuAno-Apolndo.
um nascituro assassinado hn pouco, no som 0 Sa. VIOEN'I'E MACllADo-Sr. prosidonto, si
de vivas b. Vossa Ma:;e;tade, pelos seus es- um dado individuo, pela prnticn de um crime
cravos, sem outro motivo, que nii.o o. cm·tezn. commum, atttcn 11 sociedade, este facto tom
do perd[o e o desejo do tcntni•em n vida nova, uma. roporcus~ü.o muito insigniflco.nte, n. sun.
annuncindn pelos apostolas da Côrto, quo se zona do acçüo ó limitadissimn, emquanto que
proclamam orgãos do vosso imperioso pon- si o mesmo se pt•evalccer da inOuencln quo
~nmonto, »
possa ter no seio do territo1•io nacional, for
0 811. COEl,JlO RODRIGUES- Fui sempre tomar armas e pc!•turbnl-o, commetto um decontra a nboliçüo de cima, ou o. promovi de iicto muito mais gravo, mais intenso, o de
oJfeitos muito mais vastos.
baixo.
pol' isto quo digo quo quando so tt•atn
O Sa. VJCE~m MACI!ADO- E' esta o topico dnE'impuni<lade
de ft1ctos pmticndos contrn 11
que aproveita (IV) :
lei,
nilo
se
póde
nem se dovo tilzcr dUI'erençn
« A noticia dessa facto correu, como uma
J~isca elcctrica entro nós outt•o; fn.zendoiros, entro crimes politicas o crimes cnmmuns.
como n. víctimo.. porquo, sonhar, narlrt p1·n- (!Jr~ mn aparta.)
'UDcrt ttwt.o a di!IWl'rlcJ/a e acrwo1!1jtt o m·ima
O quo o dil·eito moclet•no tit'ou do cri mo
COIIID a ccl·tc:a r.l~' ii11JIUHirlarlc : exemplo as politit:o Iili o cnt'llclor infitmn.ntu quo lho
arbitlmletlndcs lmbituaos do vossos ministros dn.vn. o direito nnl.lgo.
sourpro apoiados orn máos prcccdontcs,o nunca. Mnsjitquo mo fiz patrono, som palavrn, {,

Jlllntdos polos f!OUS excessos. »
0 Sit. GONI)AJ.Vl~S CUAVI~S- Nii.o oro.m
mos politicos, ó preciso distinguir.

vcrdn.llo, som oloquoncin., insignitlcnntlsshno,

Ol'i·

na rlolbsa dus ropuiJ!icauos sul rio•grnn·
dunsos ...
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O Sit. ·vrcESTJO M.<cu.tno-JIL disso, com
O Sn. PrNl!Emo MAcn,tno- Uma dofoon
muito brillmnte e muito complot11.
to<iiL ~ fr~n~uezo o com ~ slncerldndo com
O Srt, VrCE:-õTE MACIIADO,., tJio at,llcn<los quo 1\tllo somprc o com ~uo costumo assumir
pelo neuro Scn11dor pelo Pinuhy, devo tnm- a rcsponsiLbilidndc dos mous actos, que pam
bom úizcr·llw quo nfi.o encont,ru. lm~o nn. vm•· tJ:-l~IL p:tg\nn. negra c::mripto. nn. vida do. RepurJade 1los iiLctos n ltffit•mnção eolcmno que blica. m1o collcorri, como nü.o concorreu o
S. Ex. t~z do ~uo o portido republicano do partido republicano. (Mt<ito bem, apoiados,)
Rio Gt••ndc tio Sul reprmmnt11 11n111 insignlfi- O Sa. Cosu A~r~vr.oo- Bom; ncccltamos
canciu. numerlcn..
sun po.lo.vrn..
O Sa. Vrcm,.T~ MACIIo\oo-Pcco aos nobres
O Sa. Cour.no RonmOUE•-N<1o afirmei com
csto. solomniúltc.lc; citei lhcto~, dos qmLcs con- senadores que sem pro que se tiverem de reclui nponns isso; não nffil·mei.
ferir" "stc tiwto, c tenho n direito de o pedir,
r·cspeitcm
os justos melindres que olle me
· O S!t. VrcEsrm M ,cnAno-Pois bem; occor· pl'O\'OCiL, porque
nüo é uma novidn<le que
reu cm re\a~üo oo p~rtido repnblicnno no Rio digo n.o Scmtdo, o.Jllrmo.ndo
que meus peque·
Gro.n<le do Sul o mesmo q no occorreu cm to· ninas inimigo~, esses flUO emmagrccem
<los os Estados ondo so foz eJTectivo. 11 prcpon· n. minho. gordm·o. (1':'.-w), que levn.m todoscom
os
deranci11 desse elemento, nind11 que resu- <lins me atncttndo, prcvttlcccm-sc desta facto
mido.
par:t pretenderem mutlliS<tr o. minha vid~
Calculo do fo.Mo tlo !Uo Grande, pelo facto puulic~. ~uc pódo nílo ser brilhanto, mas,
do meu Estudo.
posso assevorat· ao nobre senador pelo Amazonas,
ó 1~itn ,·~ custo. de muito sncritlcio, á
Diz-se o fez-se disto obra nqui ,i unto do go.
vorno, ~ue os ropublicauos no Estudo do Pa- cu,tn do muito tritbnlho c do muito. dedicaçiio
rn.nt\ l'eprescntn.vam :Lpenus uma minoria. uo meu partido.
insignificante, porque n. politica. do. monnr- O Sn. CoELIIO Ronr.rnuEs- Estou con·
chin. em meu estn.llo, n:L minha. provinciu. ro~ vencido disto, o V. Ex. parece um lutador
duzin·sc, csta.vn. entroguo IL olygnrcltiu.s podo· valente, muito forte em todos os son tidos.
rosas, que viviam <lo bafo quo lhes dispenSR. VICE~TE MACIIAD0-1\!as O incidente
sava o gO\'Orno ccmtrn.li e que no dilt. cm que mo0 interrompeu
o tio que levava, quo erado.l'
velo nltepublica, tlesapparecernm complol!l· uma resposta no
honrado Senador pelo
mente, o maior pm•t,e do.i seus seclni'ios viePinully.
ra.m se lt.Urign.r incondicionn.l o sinceramente
O p11rlido republicano r·io-grnndenso niio ó
do baixo da bandeira ampla da Republica que n. insignifico.ncln.
que S. Ex. pro~
nbrimos o. todos nquclic; quo vioro.m com clamou o nílo ó nurncrico.
inslgnificancia porque o.tó
fr:~nqueza c lealdado procuml·a,
representa cxtraordino.ria forço. partidaria
OSa. Cosu AzmvEoo-Al~uns dos qunes perante a opinião rio-grandcnse.
fot•nm dopois nsmssinntlos, fuzilados !
Vou citar• diversos fitctos, pelos quaes o
O Sn. Vrct~NTE MACHADO - Ha do Jlcrmit- nobre sonn.dor vae chegar ti. convicção com~
plcta disto.
tlr-meV. Ex ....
O Sr:.. COELHO RDilRIGUE-i-Et Cl'is nuhi ma·
0 S". COSTA AZEVEDO-Como Ofoi OSr, Bn·
{/lUis Apollo.
rão do Serro Azul ! ·
0 Stt. VIC8~TE MACII.\00.,. que IlÍÍO tomo O Srt. VJCE~TE MACHADo-V. Ex. so.ba que
em consi<leraç[o o npat•to, niw porque n[o tlurante csto nefasto perlodo cm que so tem
debatido o po.t•tldo ropublicnno do Rio Grnndo
mo mereça. ILttençiio.,.
contm umo. minor!~ thcciosa e armada, além
O Sa. Cosr.t Azr~VEoo-Pódo nílo tomar. O dos recursos que tem rccobldo do governo da
que quoro ó ~uc ellc tique re~ist.mdo, qrm União, o governo daquello Est11do tem posto
eu lo mUrei q110 alguns Llos republic:tnos e dos em m·mns mlillorcs do individuas que nlli
mttis uotu.vcid foram nssttssinmlos!
teom garantido a integridade da Republica o
O Sr<: Vrcmm1,: Mt.en.wo •.. mns porque .itl n. so~rança. do rogimen constitucional do.·
dcclo.rOl no Sonn<lo quo ao partido ropubli· qucllo Estndo. Orn, um pnrtido frnco não
cano do Parnnà nii.o cn..bo n. minimn prtrcolln. póclo ontrn.r nessns n.vcnLUl'ILS.
do respons11bilidade dos lb.ctos que nlli •o Jl!l<· OS~t. Do~u;.;oos VroE.~1'E-E ns for~us fcsaram; o,portnnto,o nobre Sonndot• jlolo Anlll· dorncs 'I
zonn.'i n~o porlin·me interromper, aggrcdin·
OSn. VrcE~TE MADl!ADo-São poucas o !com
do-mo ...
tido constnntcmonto o ttuxllio da guardo. no.·
O Sn. Com~no Ronmau~s-A suo. intenção clonai mobillsad!l o de pntrlotas.
nii.o foi n.ggradir.
O ptwt\do republicano r•io-gt•andcnso tom
O Stt. Pnll:l!U~N'l'~ -Peço ntton,;[o,
uJ'gluti~:~mlo em ut•mns milho.rcs llo homens quo
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oJTereeeram sous Fcrviços it c~nsa da Rpubllcn. e nü.o o ttzcrn.m só o cxclusivlllncnte
dentro do tm•t•itorio rh1-gmntlonso, (ll\estraus·
puzor·am n. frontcirn. rlo Sn.nt.lt Co.t.luwhm, ln·
vnndo do co1•rldn. o Jitmlg-t!l'n.'1o ca.udilho Gu·
morcimlo; tram;puzeJ•;.t.nl n. fronteiro. 1ln Parn.n!t, qun.ndo 1'11i proci:.;o varrer o re;-:to da
cn.udilhagcm nsllassinn. quo 3.$S01ou aqu~~!lo
Estndo.
Orn. um pnrUrlo quo n,;r.~mi:L indtviduos
dispasto::~ n. tnntos s:-u.:ri!kios ~ n.t.t! n. pagttro
tributo de sangue, é um pn.1·~hlo !ro.tco '(
O Sn. CoELHO RonnrauEs- 1sto pro\·:tr:'t n
dcdicnc;üo dos corroligionorio~, o nfi.o que o
artido tcnh~ moiori:t.
P
O SR. VICE~TEMAOnADO- Vou citar outr,,
fu.cto.
Duro.nte toda. e:".t.a. rcwolt.a., ns conrlic;õ•~:;
flno.nceirus do RioGrnnde Sul tcom ns vezes
oxigirlo do p~triotismo cio presidcntcdnqn .. llo
Estado que hLnce mfi.o rlo em11rest\mos in·
tt!rnm~ e nii.o peqnono;.,. :rn sn.ho v. Ex. qu 111
tem sido o rcsult<ldo do.scs cmprostimns lnnçados pP.IO gO\'OI'IlO do Sr. JulioUn Castilho~?
Eu lho direi: qunn •o su n.ru·sentam nt\
p1·n~u. tiÜ.O cobm•tos duns ou ti'C.S Vú7.l!S..

grunclo mniorl•, sobrot.uclo nquollo quo n[o
t.inha m:tiorcs compromissos junto n.o llltimo
~o\•m•no dn. moruu·chin., veiu trn.zm· seu con<llll':W lotll a tlesintcrc:;~ntlo iL nova or1lCm ele
consn.s.
Poi~ eu nmrmn n.o nobro sen Hlo1• polo
l1in.nhy que, ao larlo do p:1rtido ropulllicnno
I'in-grnnLien:;o, csttl comtmct.o o u11irlo todo o
nnti~n pn.rt.i.Io COllSCl'\'tttlnr do ruo Grn.ndo,
cx(·cptn arptellc qne ohorlecitL l'L clwtln. du.t:Lrnilia. Towt~t·es, o cujn. inlluencin. so limitlt n.
B.a.gú o n. Pcdrito: ~ gl'o.s~o do nnLigo pnrtldu consN'v:tdor ulli Pst~~ trn.hn.thnndo, JlO·
f~n.ntlo cm ttrrnn.::l no Indo do governo do Dr •
Cnstilho;; siio ropuulic•nos quo p:tr<t servirem ú cn.usn. do governo do Rio Grande nü.o
mcclctn snct•il!cios.
Dirá o nobt•e ~cnn•lcir• : ó um f~tct.o notaria
que o prwtli.l.o libel'ttl dirigido r•elo caudilho
poUtko Silvoiro. ~Ia.rtins m·n. grn.ndn1'orç3. no
Rio Gt'"'llle, o cl um~ vcrd~do. Ouvi~ um
ex-proshlentedu. provinci!L do Rio Grnnde estn.
decln.rncü.o : os meus Uesgt•n.c;ttdus c.~r,·cJirrlo·
n~rios daquollo Estado (refcrlndo-so aos ;oo~ct·v:-vlorcs), 13Ó tomn um fl!CUl'~O. e irem
,innf.IU'·f:c nos cleL!ícu.dos mor;os que nnqucltn.
to1·ra :::e btltcm pe!IL Repttblicn., porquo n.s
sít.un.t~tÍI:IIl consl•l'\"íldoras mio chegam o.o Rio
08
O Sa. Pt~n~mo 1\[ACU \DO E OU'l'R - Grn.ntle; Silv~·irn. Mn.rtins n.s elimino..
Apoio.do.
Em cons~u.nto a.mea•.~n. ollo trnzin. ns situaO Stt. VIC"~TE M,\cmno-E isto não prov<l çücs do cxtmct•• imper:o. O part.iclo libcml
o. contlan~a. 1lns classes cummrvatloras nnqu~llo o temia. c o con~ervullol' n:i.o münOi ; o untco
governo? Nii.o n.tnrmn. csto racto Guc o llU.l'tido homo:n que luctou com el!o, cstn o IL verd:trl'~,
quo o npoin. ú ror to na. opln\it:o, tem ao sHI foi o R:tr1io do Lt:cena. E milm o Scmn.do quo,
lado clns~r·~ que e:Jtfio rlisputitns ltt.ó no :;ncri· n.c.ttmlmt.'.nte, cat.:tCJ ao lado do. parCi1lo rcpu1lcio do dinheilo pelo. cn.usn. Sttnto. d:t into .. bl1cano l'IO·grttmlenso :1s ant.1gns inflneucins
gri1litdo do Rio Grn.ndc?
liborn·•s ~ n b:t8tar-me·hn. citfLl' o nome rlo
O Sn.. Q, Boc.\YUVA.-E o. contlanc;n. que in· n.lg-un~J dos muit.os libot•aes que com os conspira o cat•nctur do gov(•m:u!ot•.
f!orvn.dores tlnir:tm-:;o :iquell~ p:~.r·tido,
O gcncrnt Hmll·i~ncs Lima, nntigo choro
O SR. Vcoc·:~TI~ ~T.\cU.tJK>-E ú prccl.io quo libct•a! no lCnmilüpio •lo !taqui, ó o comman.
diga; po.ra o conhecimento rln t11do op:t.iz que d;"Lnt.o dn. diYiA:i.o do norto E', r.st1\. em luctn,
ai IHL homcn~ qno tonlm. síúo cn.lumnin.do O l't•n.ncn. cont.t•n. OH t•ovoltn~os, nilo volu pttrn. 0
csso llencmel•ito pttLriotn rio gmntlcll~o. . .
p1trtitlo ropublica.no pot• despeito, porguo ate 0
o· Sn. Pr:-:ummo M.\OIT.\!Jo-E' umn. glt)rin. ultimo· govCL·no l!Ucrnl lho concmlrm us honm.a
Uri. Pu.trht.
tl~ hpigndoil·o ~ o r:;t•nnde .genot·nt Hyppollto
O Su.• Cm~r.no Rmmtaun:~J- Mus ou nilo Rtbmt•n, um dos nomes mn.ts prcsti"i:Hios •lo
.
Ri~ Ornndo, do ~tucm d!zh~ O:'o,rlo ;uo c:t.'" o
nt nquct o sou mu•act.el'.
m11co quo o podtn. snb::-tJttllt•,liL cst}L rleculiflo
O Sll.. VtcJ~"f'l'lll MACIIAUn ••• mas rflnfl pro- :w l;ttlo do pn.t•titlo l'epnhlicttnl•l ;'n mttl'Ollhal
}lt'ios :ui'Vot•::HLJ'ios, os mais ''XIl:.;"g'•H'tllios o;.;tn- Isid11l'O l•~m•uamlos n muito:~ outt•os,
mun, er.m tot• tmimo tio !Lw•ult.~\r n. milo Hi·
N:i.o rl•d'Xa.t•oi elo lcmhra.t• n nomo rio nct.nnl
qnln•, sobt·o a pu1·eza. inunacnlntlu. l!o seu ca· dt•!ltlt.n.•lo }1olo Rin Gi•nn•l!\ III', Ptmtinlno do
rnct.m• como tltltninistt•u.•loi• honesth·~imo.
Almolt\it, n cm·onol ,Joiio Pinto Guimn.rües, o
MlLs tL l\t~LoruL, tlizi;~. d:\ l'ot·mn~·rw do pn.r· do:mmb:u•gndot• Sttlus~inno Orlnndo o n clcticlo ropub!lc:mo elo lllo Gt•nmlo ó <L do to:Jos monto llhor:t! que ncOillJl<tnlmvn" Jb.mili~ do
os Estudos du. Unii1o.
l()gcndttrío Osol'io.
O p•rtit!o consorvclllor, quo, pot• occnoliLo d~ .hi vil o noure Sen•clor pelo P!ctnliy qno no·
prodclm.nção cln Ropublicn, cst:lVil rxilnclo :l"sj nlmm• mziio tlnhet, qmmdo •lllrmon quo o
gt'tlçn.s ~OVOI'nnmonr.ncs, como nUs 1•epublicn.· pnrtido rcpubllcn.no lia Rio Gt•u.nlio nü.o con~
nos, ontregou·:·m!le hrnços :dmrt.os ao elemento s·tit,no n 'lWio:ol:t,
l'opublle~no. o· elemento liUOl'<Ll tnlllbom' om
l'o~so etiUt'llllll" quo !'OJH•osonüli mn:!ol'ill
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numm•lcn a maioria cll'r.ctlvn poJo pessoal 2• discussão d~s proposições dn Cnmarn dos
com cnprLCidndo o }Yt.triotitimo nii.o Deputados:
deixu. correr li. revelia n caU<ll rla l~<:JlU·
N. l 1 rlo ISOJ, quo provú solJro o serviço
&lica, co~vlndo notar que ,ià tinha tto t•,mpo do desobstrucçüo tio Alto ltnpicurú do CnxiM
elo Impor/O podaro~os olcmcntfJS 1 com uma n. Picos·
mocluado trabalhadora e ltabilissimn, como N. oi do JBO.J, que nutorisn o governo a
s. Ex. nirula hootem teve prov11 pelo. ot•açfi.o dospondet· v.tó n quantia do 25:000$ com o es·
brllilnnto qtto fc~ o )lourado Souadot• pot• ~tboiecimcnto <le um pharol do 5' classe no
aqtwllo E;tado.
!lOrto de Mv.capá, J;;stado r!~ (.'ará;
_
Sr·. prcsi 1cntc, vou terminar este meu N. 03 de ISU.J, qua automa a construcçuo
dc:mlintmv:ulisslmo dl-sctn·so (na o apnimlo.~). do umn ponto internacional snbro o. rio Qun·
Dee/n.rel qu~ da.\·a. rnon voto contl·n. ~~ mhim. nn divisa ente o E,tadu do R10 Grande
nmnistl<t c o dou convencido. NIT.o receio u. do Sul o" ltopubliCit Oriental;
_
impopultu•idttd.:s ; nfio tcmho mesmo rL pro .. Di,cus:;ão uni01t do parecer n. 27, do. !SOo,
occupnçiio de ser um l1omcm populo.r; cutiiPl'O das Comm lssúcs do Finanças e de Mnrmlm. o
wnu deVDl', livra do suggest(ics dc..;tn. ordem. Guerra npinanllo PL lo intlefc~imcnto ~o rc·
Disse quo reputo n. nmnisti!L inoppm·tnna, I[Uc!•imento. l!m que Frauldtn Ferretrn do
inefficnz, chcín. de pel'igos pn.m. u. pa.trla.. o, Moll!'i1, solrl:<do rio A;ylo rle, Ju,·nlulo; da
~oh osto pouto de vi:ot:t, niudn. mu.is cotl\'cn· Patt·iu, reformado, pode utciltorm do reforma.
cido voto contra, pelo L(l.~temunho insuspeito 2' discusaão dos ]Jrojeetos do Senado:
dos factos, pelns tleclarnQõcs solcmnes doe
chcfc!-i dt~ revolta., porquo, como 101 n.ssignn~ N. li de 1891, quo crêa uma alfandega 0!11
lado om hriihauto discur~o pronunciado pc!o Sant'Annn do Lil"l'atnonto, no Estado tio Rto
illnstro cidadão quo presido nos trab~Jhos Orando <lo Sul;
N. 8 ,Jo 1895, quo autot•isa o governo a
!lesto. ca~n, não ao pótlo Ci'81' que ostarev(Jlt,<t
nfio tivos3e intuitos rcstnurallor~·s. desde quo conceder ao bn.chn.rol Argemiro Atvn.ro Fertom ao sou ludo Gaspar Mu.t•tins, (lia alU"'" l'cirtt de Souza, substituto do juiz se~cionnl do
E.;tnilo da. Parnbybn., licenr;o.., por so1s mezes,
alJar,,u,)
Sim porque ó o olomonto tnnis foJrte da na fórm~ rlu lei.
revolto, o este subropuju, unnulla os ele· Lcvnut~·so a scisüo :Is 3 horas da tat•dc.
num tos mais i'L•acos.
Vote, r.ontt•a n 11mnistin, D'll'quc asslm
cnmpt•o llm tlovcr pt~tt•iotico.
·
Nü.o r~ccio m·rostn.t• u. ímpopulnritla.,lo do
hoje, certo d" quo os f'JllO tivcJ•cm Je fnlgllr
hiio do t•econhcccr qno o; que so 'botem
27~ SES8,\.0 E'C B DE 1UNJlO OE 1895
contrn. IL lllflllisr.iu. condicional pn.rn. revolto~os nrma,!os o mn luctn. e que r.:'p!'csenta.
P 1 ·c~iclcMia do Sr. Manncl Victm·ino
umu. tt•u.nsltcr;ilo do poder publico, t'ornm os
que tiveram a boa no~iio do pntt·iotismo. SUM~I.UUO-Ahurtm•n dn Bas~ã.o-Lolhn·n. o np ..
(JUO,

1

1

(.lfui:o ~0111 .)
O Stt. PnEstDF.N"te rleclnm n!linrln n rlis-

visto nchnr·se reduzido n. monos do
um tcr~o o numero do Sr;, Senndoro; pre.f.10lltes; t.lecltmJ., outrosim, quo umnnhü. ha.·
vorli. sessão f10crcta. p:t.ra o Senado tomu.1• co·
nlicelmcttto do netos do Poder ExEcttcivo sujeitos {I sun appt•ovaçiio c, si houver tempo,
scsstio publíc~, mantida a mesma or<lcm do
din, n su.ber:
Continunçtio da 2• discusetio do pro,iccto do
Sanado n. :J, do 18:15, quo nmnlsth• todos os
brnziloli·os quo directa ou indit•cctnmonte to·
mnrnm pnrto nn revolbt do 6 do setcmiJro <1o
1803, exceptuo dos os militnt•es do mnt• o terra
otnclaos do patente;
2• discttss<lo do pt•ojccto do Sonndo n. 2, do
1805. quo reguln n pt•ovtt do fnilecimeJJto dos
militares do tot•m o mnr no prneesso rio JmiJt.
Iitnç<lo ít llct·copotio do moia soldo e mont.epio
a que 1oom direito 115 fnmilias dos mesmos;
cu~sii.o,

provnr,;1o dn nct..1-gXrlml~!\'1'1~-nilu~ur11o areCJitarimr.•nto do sr. Vkenlo ~Jachado-OnPU:OI
no ntA-Encurw~monto (\!L (\iscURRii.o o vo\nçi\o
tio [H'OjP.CIO llo 3, C{1J j!)'J,';-2" tiÍSCIISzlttO lfo }lfO•
j~!C~n do Son!Lclo, n. 2-Uit~curi9M dM Sra. Jnllo Froltl JuU.11 Noi\·1~ e Julio Frotn-Emondn.
doii~o aeniJOr-l~nC"L'riLnlontl) dtl di11cussilo a\'() ...
tn~:Lo-gncorrumento da. Uiscuss!io o .;ota.tiio dnR
JWuposiçücR d;L Cumnra ns. 11. Gl o 03-ldom
ulom do Jlnrocer n. 27, do t8~5-2" dlsollf'dlto
elo 1wojocto do S~Jnndo, n. 17, de ib~H-Dis·
CUL'IIo a t•cquol•imonLo

.

\

•

: ,,

'I

(.

do Sr. Plnl1oiro Ma·

chnllo-DilnliH'aos !los SrR. LQito o OiUclcl\ ~

Pinht!iro ~lnoh:uln-.\.ditunonto du. dlscusarioOL•Uont d 1 diu. LO.

A' 1 112 bor,, da tardo, depois da sessiío
accretn éonvocada p~rn !tojo, compM•ocem os
51 seguintes Srs. Sent~dores : Joiio Podre,
Joiío B~t·b<lllio, J. C~tunda, Guatavo JUobnrd,
JoJLquim Sarmento. Frnncl!co Machado, Costn
iiZ~vc<lo. Antonio Bnona, Manoel BtLrllta, Go·
moa de Custt·o, Pires Fot'l'airo., Cruz, Coelho

•,

•
'·
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Ro:lrigucs, Nogucim Accio!y. João Cordeiro,
Almino AJTonso, Josó Born~r:lo, Olivoir~ Gnlviio, Abdon Mll~nez, Almeida Barreto, .loiLo
Neiva, Jo~quim Corrê~ •.Joaquim Pernambuco, Rego ~!ello, Leito o Oitlcica, Messhts
do Gusmiio, Leandro Mnciel, Rosa Junior,
Coelho o Campos, Vii•gilio Dam~sio, Eugenio
Amorim, Domingos Vicente, Gil Gouln.l't,
Quintino Boc~yuvn, Lnpót•, Gonç~!l·es Chaves,
C. Ottoni, Paula o Souza, Mornos Barros,
campos Sal!es, .Jo~quim do 30UZl1, Silva Ca·
nedo, Generoso Ponce. Aquilino do Amnrnl,
Joaquim Mm•tinbo, Vicente M~cbndo, Santos
Andrade, Raulino Horn, Estevão Junicr, Julio
Frota o Pinheiro Moebado.
Abre-se n sessão.
E' lida, posl<t em discussão o sem deb~te
approvnda, a neta da sessão anterior,
Deixam do comparecer, com cnum parUcipnda, os Srs. Justo Chermont, Cunha Junlor, E. Wandenko!k, Al'isti:les Lobo, ,Jo~·
quim Felicioo Ramiro Bnrcol!os ; o, sem elln.
os Srs. Ruy Bnrbosa o Leopoldo de Buihões.
O Sn. I o SECRETARIO dil conta do seguinte
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EmciUlas-,da Camrn-a rlos JJepularlos t! pl'Opo ..
siçtTo r/o Somulo, dctormiurmdo '}WJ o monte·
pio do.~ of!iciaf!.vtla nrmrtrla c drt:WC/1 rwnc.xas,
rlc qtto traw a 1'csolttç(lo da 23 du setcmbl'o do
1795, sa!'l! 1'C!Jiflmlo pdo mc.mM decreto que
trata do monta-pio r/o:; officiac:~ do OXCl'Cito

O Art. 1" substitua-se pelo seguinte:
Al't. 1.' O montepio dos officinos d~ armada. c classes n.lmoxns, ele que tra.tn. o. rosa·
lução de 23 do setembro de li05, scril regu·
Indo pelo mesmo decreto quo tratn rio montopio dos o!llcincs do exercito, e ambos serão
divididos cm duns pnrt,s igunos, cabendo
uma i1. viuvo., si ella ~c nchnr nas COJ.ldiçücs
esto.tuidns nesse rogulnmonto, c o. outra uos
filhos successi\rcis, nn. fürmn. do. lei : gunrdndn$ t~rnb ·m as condiçiies acima referidas.
Accr·cc;ccnte·so § 1." No caso :lo não ltavor :filhos, a viuvn
rocebrr~ as duas partes.
O paragraplto unico passa a ser§ 2".
Camnrn dos Deputados, 7 do junlto do 1805.
-.Artlwr Casar Rios, tn vicc·prosidonte.Thoma; Delfina, 1" aecrctm•io,-Joao Coelho
EXPEDIENTE
G. Lisboa, 2° secretlLl'io. A's Commissües de
Marinha e Guerra o de Finanças.
Ropt•osontnçiio do André Gnu:lioloy, em que
Dous officios do I' Sccrotnrlo da Cnmarn :los a!logundo
haver requerido, ilesdo 1803, "
Deputados, do 7 do corrente, t•cmettenilo as concossilo jli
da
estrodn do torro que, partindo
seguintes proposições :
de Santnróm, no Est~do do Pará, so dirlj~.
pelo vallo :lo Tnpajoz, Íl capital rlo Estado de
Matto Grosso, protesta contra o requerimento
PnOPOSIQÕES
lido nn. scS:liio do 1lia O do corrcmte; o cm que
Manco! Simüos da Fonseca faz Igual pedido.
-A's commissões do Justiça e Leglslaçiio e do
N. 5- !805
Finanças.
O Sn. 2" StmnETAmo declara quo niio hn
OCongresso Nacional resolve:
pa1•ecercs.
Art. I·' E' concedido no Dr. ,Joiio Silveira
de Souza, lento ,jubilado da !lnculdade do Re· O §r. Vleente ~!Inchado cife, melhoramento da sua jubilaçilo, abonnn· Sr. presidente, pedi " palavra aflm do fundo-se nesta inte~mlmente a gratiflcaçilo ordi· damentar um requot•imonto quo valo\ enviar
narin de I:000$ annunes quo percebia, om i\ mesa.
.
vez da motndo da mesma que lho foi mnrcnda. E' do conhecimento do todos que, logo deArt. 2. • Fica o governo autot•isado a man· pois dt1 retomada dos Estados do Pnrnnil e do
dar pagar no retet•ido doutor, pela vor•ba ~tinta Ct~tharina pelas .. tropas do exercito
competente, Íl rnzi\o do 800$ annuncs, a diJTe- legal, foram feitas diversas exonerações de
rença daquoila grntlflca~ão, que tem dolxado funcclonarios publlcos, subordinados ao Mide t•ocebet•, a contar da data de sunjubilaoão. nlstorio da Fazenda, no do Viaçiio, Industria
o Obms Publicas no··do Interior e Justlç~.
(Doer. de 18 de julho de 1890.)
·
o essas exoneraçÕes tilmm dad!ls a cada um
Art. 3.' Revogam-se as disposições em con· rlesses funccionarlos com a nota do traidor ó.
traria.
Republica.
Camara doa Deputados, 7 do junho do 1895, Não quero o niio devo entrar no mereci·
-Artlmr Casar .Rios, }ll vlcc·pi1eSitlcnto.-T/w· mente com quo foram dadas as exonerações,
Dclfino, )0 secrotnrlo.- Joao Coalho G, devon:lo, to1lavln, dlzm• que om reluçilo nos
Lisbo(t, 211 secretario.- A's Com missões do Jltctos que aüo do meu conheci monto, om re·
Finanças o de Justiça o Logialaçiio,
lllçiio n multas dollns niio pt•osldlu o nocossn·
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rio esplrlto elo justiça, ou antes, lrouvo prcci O lnduatria, Viação e Obras Pulllicns que fa.
pltação, de modo que funcclonnrlos, que se rnm exonerados com o. notn.-trairlor 11 R~Jl·
conservnro.m perfeítnmente fieis e Ienes. no ublica-o. cn.te~orin. desses empregndos o o
gover•no legnl, foram domittldos com n nota tempo que tinham do serviço 1
11 que jú. me t•oí~ri ...
2•, qunes os documentos ou outras quoesUu Su. SENADOR-E' vet•dnde.
quor pt•ovas cm que se basearam es<n.• DX·
0 Srt. VICENTE MACHADO •.. emquanto quo onorn.çües 1
outros mc•·cclnm justnmonte umn punlçüo R•, qunes os que foram reintegrados ou
severo., porquo tinham convivido com n ro· obtivEn•nm novo.a nomcaoõcs; e si essas l'eintegt•ações se <leram em virtude de sollcitn·volta.
Posteriormente, ,ió. no tempo do governo çii.o fundamentada olos mesmos ou por acto
pnssndo o no do governo nctunl, teom sido con· voluntnr•io do governo?
si<lorados do nenhum eí!cito alguns desses Sala dos sessões, 8 de junho de 1895.actos, teem sido cancoUadas ns notns que os Vicante Jllachado.
acompnnhnvo.m, Isto ó, do trniç[o t\ Republica, ojoutros funcciono.rlos teem sido nomoa·
ORDE~i DO DIA
dos para ooxorcicio do outros cargos puulicos
Não hn multo tempo que para o meu E•·
ta<lo foi nomenclo substituto da secção federal Continúo. em 2' discuasilo, que se onClll'l'll
um juiz que, sendo substituto, Mceitou n no- som debato. o projecto do Senado, n. 3, do
meação de juiz federal de Santa Cathnrinn 1895, amnistiando todos os brazileil•os que
dllda pelo governicho revoltoso do Desterro. dircntn. ou indil'ectnmcnto tomaram parto nn.
Outras reintegrações toem sido feitns o niio revolta rle 6 de setembro de 1893, exceptua·
qUe1•o sabor dos moveis que levaram o go- dos os militares de mar o terra, offieiaos de
verno a assim 11rocoder ; acredito que ossos patente.
funeciono.rios demittidos com essa nota inf.~ 0 SR. PRESIDENTE diz que Jm O projecto
mante tenham perante olgoverno se justificado primitivo c o substitutivo das eommissõos o
e obtlclo n reparação quo lhes ora dovid~. que
vac submettet• á votação aquello, salvo
Entretanto, ao que me parece ó quo nestes
actos :1iio tem prosididido a neeesso.rio. unifor- si fôr votada preferoncia para este.
O Sr.. CA~tros SA.L!,ES (pel<1 ordem) requer
midade.
Como disso, sei de muitos empregados dos prefo•·encio. po.ra o substitutivo das comMinisterios elo. Fazcndn, dn Vinç[o o Indu <trio. missões,
que contavam longos annos de servi<;os, que Consultaclo,o Senndo concede a proferencia.
foram Injustamente domlttl<los o cujos rein- O Sr.. Cor.tno RODRIGUES (pela ordem) re·
tegrações até ao presento niio foram foitns,
emquo.nto que reintegrações teem sido feitas quer que a votação do art. 1" seja nominal.
o sn. Pu~siDENTI!: diz que, o art. I' do
de empregados ostensivamente culpados.
Penso que o Senado devo ser perfeitamente substitutivo tom rlous paragro.pbos que con·
inteirado destes factos, afim do, que, verifi· toem matarias distinetns c aos qunes foram
cando o. injustiça em alguns delles, por meio oí!orccidas emendas diVOI'Sas. Submotterá ó.
do uma medida gerai, tomo uma Jlrovidencio. votnçü.o cm twimeiro Iogn.r o o.rtigo o depois
qualquer, e quando menos, cnso essa provi· cada um dos paragraphos separadamente. _
dencio. nilo possa ser tomada, fique o pniz Entende que o roquorlmonto de votaçuo
sclento do que nilo houve ou nilo tem havido nominal roforo·so naturalmente ao art. i" e
igualdade no juigamonto destes factos, fique neste sentido vae consultar ri Casa.
sabendo quo toem sido reintegrados funccio· Consultado, o Senlld.o reiolvo nffirmntiva•
no.rios que conviveram com a rovoltn, cm· mente.
quanto que outros, quo toem procurndo jus- O Sn. PRESIDENTE annuncin quo se vao
tificar·so, atei bo,je nilo o pucleram sor.
proceder ó. chamada pM•n votação nominal
O meu requerimento ó o seguinte. (L8.) do art. 1", salvo a emenda nddltlv11JlO Sr.
Vem ó. Mesa, ó lido, apoiado, posto om dis· Aquilino do Amaral, devendo responder cussõo o, sem debato, o.pprovodo, o seguinte sim- os srs. senndorcs que o npprovarem. e
- t~ao- os que votarem em sentido cunRcguerintonto
trario.
Procodo·so ó. chnmo.cla e 1•espondom- sim
Requeiro quo, por lntormodio d~ Mesa, se -os
Costa Azevedo, Francisco Machado,
solicitem das secretarias do Estado respcctiv~s Joiio Srs.
Pedi'O,
Gomes db Castro, Coelbo Ro·
as seguintes informações:
drigues, .J. Cntunrln, Almlno AJJ"onso, Oli1•, qunes os empregados subordinados nos veira Galvilo, Almeida Barreto, Joiío Neiva,
Mlnlsterios da Justi~o. e Interior, da Fnzondo. Messlns do Gusmiio, Lelw o Oiticiea, Rosa Ju.
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nlot•, Lonttth•o Mnolol, Caolho o Cnmpos, Vlt'·
~-tllio UrLnmHiu, Omuirr~-:n:~ Viemr!.o, Uil Oou·

l!u•t, Ln.pÓt', Gow;rLlvu.i OlmViiS, c. OLLuui,

Cnmpos Sn.llmo~, ,Jmutnlm tio Som~u.. Aquilino
tio Amnral o ~loruu' ll<n'l'oH (25).
E-tlcTo-os St'/1, .toaq ulm SrLt•monto, Mnnool
Drn•rttn., Arrtmrio BrtmrtL, Pi roA Ji'orl'cil'n, Ct'Ul'.,
Noguoira Aol!ioly, .Tuii.o Col'lioh•o, ,Jusó Bm··
mn•do, Al.ulon ~lihuwz •.loaquim Cm•t•lirL, ,lor\.·
quim 11ornn.mbuoo, .Joii.o Ihu•balho, Rogo Mello,
I~ugonio .:\nu.n·im, Quintlno Bnn:!yu\'n, ~ilvn

A' o>to rospalto devo fltzor notnt• as soguln·
'l-ln. tlous armas qua existam onlulnos envolvidos nn rovoitiL, e, portnrij;o lm :!:J rnczcs ni'i.o I'Ccobom voncimeuto_,,
llOfi'JUU logo quo so nusenta.m, e para. veri•
llcnr n dcsorçi\o, silo chamados peln autor!·
thtdo compotonto, Jl:Ll'lt so npt•csontnrem dentro
tio 30 tlins, lindos os quues nenhuma consl·
gnac:ão 1' 11nga.,
Q,.; nomes desses oOici(LCS nii.o n.ppn.recem
nas m•dens do 1lin. o pru·tos Uos revoltosos,
mmtos ató mudam ,le nome. seguh'·Se-ba

tO:! cil'cnmt~tnnoias.

CrLnodo, Gnnm•oso Ponco, .Tonqnim Mm•tinho,
Sn.ntos 1\ndmrlc, nu:;l~tvo Hiclun•d, Hn.ullnu tla.hi n lH.'osumpcl10 de que o.'tojnm m01•tos e
Hoi'n, E.'it.ovcK .Jnniol', PinlJoirn Mnclutdo, I'JUO sUtLti Jiunilins devu.m l'ecebel' o montepio
Julio Frottt, Pauln u Souz:1 o Viccnto I.!<L· u meio soldo, \ltnlagonH e,t.,s que são dada.s

chatlo (~0).
Jmrn o bom estar dos !Let•deiros dos militru•es
O Sn. Pm;:.-.wE~Tre dcc\nrn qno o :wt. l'' foi q uo soll't•em as perin• da. lo! ou mot•t•em em
rqjo\tntlo pm• ~W voto:1 cntJtt•a :.!5, llcnndo, 110r· •orvi~o dt\ pntt•in.'l Enu•otanto, hojo se pro·
t:mto, pl't\itttlicatlos os sons !llll'agt'RJlllos bem tendo vit• estimula<' ...
como o m•t. 2'' o tt~ tlmontln:; rcspecti\·ns.
0 SR, COSTA Az!:VEDO - Aurignt• a familla
Scgno·so om 2A discnssii.o. com o snbst.ifn .. 1ln. mi:ml'irt.
tlvo otfl!t'ccltlo p~lns Comml~si'íl!ll do 1\h\l'iulm.
O Stt ••JULio i'ROT.l-0 melhor meio de abri·
e Gnot•ra. o do Fimtnça.s, otn•o,iccto elo Sonndo,
g-al'em
lt.S t'a.milia.s dn. miscl'ia, emqua.nto vin. 2, tlo ll-103, qno t•rgonl:l n. pl'O\';t do f<\llod·
monto dos milit:tl'f'" dt~ tel'l'a. o mnt• no pl'o.. vo~. Ocumprindo com ~ens Uevercd, não decesso do lmbilitaçãtl ;'t llOl'CO}l~ão donwitl soltlo sert:mdo das tlloira.s do oxcrcito. .:\tTlrruo ú.
o monto·pio n quo tcum clir(ji to as 11unilias dos V. E<. que conheço alguns oflloines que, se
não !b:s;e a prcocupa~ii.o do bem estar tla f•·
Q\0Sillt1S,
milin., ta.mbem t~~t·i:tm desertado para ncom·
o
.11<> li o Frotn - Sr. pre.<i· pa.nhn.t• os revoltosc:S.
tlonto, ~int.n estar cm completo tli!snccon.lo
Entendo, pot• comeguinte, que o não rece·
com o illustt•o collog•. autor rlo pr(\jccto om
bimcnto
do vencimento, por sois mezcs 011
cli:-cu::;são, c tambcm com :l. illustrn.da. Com ..
missão, quanto no nrt. :Jn do sub~tituth•o, que mesmo um anuo, não é pt·ova sutnoiente par:L
tr;•.t:\. do ampliar ou melhorar o tlccrcto n. se Jll'csumir ola morte de quem quer que sejtt;
:ltlOi, tio 10 tio fevereiro dó JStltl, que estn.hclccc ~into, llortanto,. não porler con~ortta.r ne~
o jll\lC<sso olo habtlit•~:lo para n percop~iio ao com o digno autor do projecto, nem com n.
maio s:oldo o montcpio t\n.~ familias tlos mili· Hlustrnda eommisSiio.
t.wos de torr:\ e mar. T:tnto mais me pezn. O SR. Cosu AzEVEDO- Mas as famiUas,
est..·w cm tlOSilccordo com t)S illustrcs oollcgns, quo uão tlcarnm amparadas por seus chefes,
lltlrqne pódo, talvez. )lnrcccr que mo o>pponlto o devem ser pela soch.•dade.
n uml\ meolida bcuctlcn ;\:! fami!;n.:; do meus O SR ..Juuo Fr.OTA-Por sociedades benefi·
cn.mR.radas.
ncs•lc que o prqjcct.o trn.t.1 dtl ampliar n~ centes l'articula.re:!, llelo governo, não.
rlisposiçiies <lesse tlccroto o f:\ci!itar n.ind• O SR. CoSTA AzEnDa- Porque niio 1 Isto
mnis o )>r•>Cl'S.<o do lmbi!itacão para a perco· cm nnola pri;iudiCA o tllcsauro publica.
])QÍiO do montepio a meit) soldo dn.s viuv:ts c 0 Sr ••JULIO FROT.,- Como uiio prejuJica!
herdeiros dos sor1•idores d• patrin. rlc·creto
O Sn. CoSTA A7.EI1IDO- Porque a official
previticntc qnC'I flli expedido logll noprinci:pio
dn. A'll(llrro dt) Pll.rn.~nny, qun.ntlo o governo pal(tl nquillo que sua titmilin tem de receber
procnrtwn., JlOr todos O:'! meios, amparar ns depois de sua morte.
t:tmilin~ tlos milit.n.rr:l fnlleciclos em eomba.te,
o .SR. JL'I.IO Fr.oTA-Eis abi: V. Ex. o deOll]lOr motesti:'l.:'l ndquiridns cm C1Lmpanha.. clara; a f~tmilin do offtcinl só tem direita ÍL
pcrmitl.inrlo nto\ n pngamonto por meio de ')'lercC~pcã.o de taes vantn.;:eus.depois da morte
ftanQn; o qual ainda mais )>rcv!tlcutc 'crn ront dcllo, n.lem r.e quo receio muito esta prova
:~.s displlsici'1o:-: do:-: n.rt...;;. 141 e 2 11 do substitutivo, ·•c oçinvc?., que pócle trazer funestas conse..
não ma paraocntln, ]l;lis, lHt\·or rtl.Zli.o C}UO quencins.
just.ifiquc o art.. 3• rlo lllt'smo prct,joct.o.
0 SR, CoSTA .~2lt1'~PO- A f~mil)~ indo,
A CommisAii.o quer que ·~ia prova do di· mnizn. A lei pre<io todos OiiOS oasos.
relto, o se presuma 11lllecido um otncirLI. só
polo f.cto de nico receber vencimentos du- O Sn. ,JIJ!.!O F!W,A-Logo, jt1 oxisto !ol, e
não devemos ostim11lnr o mt1Q pr0llo4!me!lto
rante um semestre.
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do ofllclncs dc<pcitn<lo~. o nmbiciosos. nos
quaes, súmente, os tu. dispo~üçü.o u.pl'llvoitu.l·iu..
VozEs-Apoinüo.
<'
O Sn. JULIO Fn.o1'A-1'cnho conciuiúo,

J80ti

25.

o Guot•t•:t n. cat.nlJolaco pn.rn. !-lo l'Ccnnhecct• t\
morto tiO oJlicinl c1Jjn dosLiuo Hú lgnot•:t. O

huJll'ado smmdor• ctuttcst!L cstrL [ll'UVIL, ~ dlí!i.
fJ nu nií.o RC do vc prL.f.rill' o moin ~ultlo íu1 viu vru-1.

tlu ofllclac.q l'olmltlea.
[H\O Cl)lliV'Iio \L tií'-Or \LO ]1\Li't. in\oiro fl\10
qun.ndo no Con~l'e~HO N:u:ionrll l'll1 t1•ata. tle
nm11amr as t:unilir~~ dos nfllciac!i mor•tcJ;;,
procur·n.-so nlimÍI\l\1' n.])rova. tlo fldleohllillito ..
Si o IIm ú reduzir ;'L fomous:;a'd ru.tnilín~,tmLU.n.
todos os meios l:i[O licito:-~. SI quurem !CVIu~
essaH viuva.s o os ot•phí.ios :tu ultimo ux.trmw.
dt~ tlesgt·:wrt, ó preciso lemltl'lU' quo Oilscs
intí1lizM sü.o ht•azíJoil·o~, :::iio 1'~oo.a tü.o boa~

O Sr. oloão ~eiva diz quo o ]IOn·
rado ~enndO\', quo o prec<!<{onuu. tribuna, dis·
tincto general do exercito, Impugnou o sub·
stltutivo dn eomm;s,,üo, o tnmh"m o prc•jeoto
orlginu.l, e {\ou ns razões, quo Hlll'emmem
nastn.: que o decreto de 1861l em extrema·
manto previdente. Entrc(antQ, S. Ex. descu·
l'OU·so de nttendor no topieo do parecer d~
commlssüo tle mn.rlnlm o)!Uorrn, quo o orn- COint1 OÓ~.
d?r leu pu r;; mo~tl'IU' quu; aqudio decreto foi QUanrJo QuollllLl',l\ll ns )l:1lllVI'BH rlo JlOSi\i •
.f•l ~0flncndo profundamente, e que não hn. vismo pn.ra n, nintlolra hrazilc.h•n., t·i.senram a.
preJUIM l'"l'lt o Thcsouro Nnelonal, I'e•ultnnte ~ai•Vt':1- amor ; o parece quo <la hi VCI\l 11
da app:•ovn.ç[o do projecto am r1iscussüo.
desordem fJUO roinn. no :ptliz.
_De•de quo o oOJcial cont•·;bue, o t)Jr:souro
nao sotrre onus. Ainda re<"Cntcmento a fl•· Qu orem jn•ovu• dos fuzliumon to• doa oNlci:"'"
milla <lc um officin.l eonuomnndo a per•let· a f!UuruJo os ftu:tos He deram no l'Cf!ínto do
)1Mcnte por estar implicado na revolta, rccc- !ot·tt:L!ezu.s, cm qua stl hn.vía umo. sont!nollt~:
o esta. memno, quem snho quo ttm 1ovou '( g'
l>eu o melo soldo.
.
impossível u pl'fJVIL i o JiOI' ieso vota poJo
O Sn. J. Fnor.1 dó. um aparte.
sub-;titutí,·o· diL CommiriBi!CJ tlo Mu.rinhu. o
O Sn.. JoÃo Nt<IYA diz que ,;eznpra se fl•c· Guort•a., ]lBtlindo uu Sunado quo o IJ.CC(jitu
ram taes adeantamentns, o no tempo do lm· ta.mllern, poi·que é o unico nwio do evit1Lr quo
perlo adenntava.se dinheiro ato ao procul""· as fu.milíua úos ot'íluíu.~, lLtiru.úos nu VlJL~Jgont
~or da coróa e sobe1·anin naclonnl, para pro· do sul, Jlqúcm rcduziüus á mi•ct•ia,
mo,·er o processo e hauilita,,1o tlas vi uvas tio
Qlllciaes ao meio soldo. f'orlanto, i>to não/, tle O S;• • • J. f>ro:a acrctli\a ter \o!•nadt;
boje,
bem patente qu~> •ú se oppuulia 4 prova, qu.<t
Não proced~ a observaçüo de que o Estado se que1·ia atlmittii', do nüo roecbimonto de
vae pagar o. moio·soltlo a JiLJn!llas cujos vencimentos pot• um o!'fioial, para dar 11 sua
chefes con:.mette1·arn crimes. A família nüu IÍ tlunilia o direito d" rooelier o moin·Holdo ;
responsavel pelos crimes de st>U chefe.
P""'IUC ha of!lciac;~uc aind~eestilo na revolta
O honrado senador caminha muitos n.nnos eom as armas na :não. a cujas tu.rniliu.s a.tJ,frn
para trás; a poli ti cu. eiitiL estrnua.ndo u. sua. t~ríam o úircíto Úl11'f~ceber eslie su:do. Não
inte!ligencia. que o orarlor conheCeu sempre se oppõe aos t!ous primeiros '"'tigos do prO·
COffi:O uma. diLS mais beUas.
jectn, mas .,im a.o ILrt· 3(/. ao qual apretSçnta.
O SR,. J. FnorA proteota. 0 que niio u~;; emenrla, para ser lomll.tla em cons1do·
qUCI1' é cst1mular oillciae& a. sc:rem revoltO>Ili. r(l('ao opportunumente.
O SR. Jolo NervA diz qu assim com e· a Ningue?l maí~ pedindo a palavra, encer.
critica de odíos. oom essa j~tra~~ineneiai)Bé ra·sa U: dlSCUS:ij.O~
que se levam offlclaes "1'8\'0lta. como uuÍco o Sll. Pl!ESJI!E!'>TE annunela a votnç1lo do
meio pnra. reivindicarem seus direito•.
projecto primitivo:
"O ~ratlor ::erere·se á provi,;iio ,da ,17 de
OSR. CosTA A?.EVEDO (pela ordem) requer
•aost ~e 1854, ~an•!ando.pagar as viUvas p:·e!'at•encia para o subotitutlvu das com·
de otn:cJaeS do exerc1to, amda. mesmo que tnis8 ües.
tenl:a.m morrido em l'<OVo!ta com as at·mas Conmlt.ado,o Senado concede a preferencia.
nn muo, Esta. é n dO!ltrína !íbernl.
E' posto a votos e app1•ovadu o a.rt. I' do
Pedem a prova .<.to fal!eci.mcnw; mns o su!Js\ituth·o.
gz;,_a~or. per(;Unta: ~!". Pat·~na e etn San UI Sc;rue·•o cm discussiío, que se encerra, sem
t art~a. q.ue no'~ctas 1"" dos officlaes dehaw, o art. 2" do sullstituUvo.
que· alh. desapJllll'lleeram Y Fugiram para segue·se etu dtscusoão o art. 3'.
os revoltosos 1 SU:ll! f•milill5 estlio cnnsadn•
, .
. .
.
.
de os procurar, ·e niio Bàú .,ncontrado.s em . 'em a Mesa," IJ~a. upcrada e. pos~ oou·
parte al{,"llm!l. do Brll:(il, rwlll J'óra 4o Brazll. JUnctamente em d!ôeUtll!•o o segumle cmen·
H& a prova ws~unhal para todos os da :
elfeitos de direito, e a Commlsllã.o de Marinha Snpprima·se o art. 3•.-Ju/io Ftota,
Sen&do
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Nlnguom pedindo a palavra, cncerrn-so a
discussão.
Soguo·so em diacussii.o, I].UO so cncorrn. som
debate, o art. 4•.
Procede-se 4 votoçiio.
E' approvado o nrt. 2'.
E' rejeitada a emenda supprcssivn do
art.
3•.
E' approvndo
este nrtio~o.
E' approvado o art. 4'.
· to adopt ado e possa para 3" cJ'tS·
E•' o proJCC

CUEWÜO.

..

,,

• !:'
'-

r

OSn. VICENTE MAOl!.I.DO (pela orrlcm) pe·
de ao Sr. Presidente quo mande consignt~r
na neta que foi unanimo a votação dos
arts. !•c 2'.
OSn. CoSTA A?.EVEDO (pala ordem) requer
dispensa de intcrstlcio para a 3• discussão do
projecto.
Consultado, o Senado concedo a rlispcnsa.
Entra om 2• discussão, com o parecer rlus
Commlssõos de Obrns Publicas e de Finanças,
e é som dob~te rejeitada o vao set• devolvida O.
Camal'l1 dos Deputados,~ proposição da mesma
Camara n. 11, do 1894, que provô sobre o
serviço de desobstruccão do Alto Itapicurt\ do
Caxias a Picos.
Segue-se em 2' discussiio, com o parecer
das Commissõcs do Mnrinba c Gucrt•a e de
Finanças, c ó sem debate approvada c, sondo
adoptada, passa para 3·•, a proposição da Ca·
mnra dos Deputados n. 61, de 180-l, que auto·
rlsa o governo n despender atri á quantia de
25:000$ com o estabelecimento do urn phnrol
de 5• classe no porto de Macapil, Estado do
Para.
Contlmia em 2' discussão, com a emenda
addltiv~~o olfcrccida pelas Commlssões do
Obras Publicas e de Finanças, a propo.>içüo
da Camnra dos Deputados n. 03, de 1804,
que autorisa a construcçüo de uma ponte
· sobre o rio Quamhim, na divisa entro o Estado do Rio Grande do Sul e a Republica
Oriento!.
Nlnguem pedindo a pnlavm, encerra-se a
discussão.
Procedo-se ti votação.
E' approvada a proposição.
E' iguo.Imonto npprovnda a seguinte
Emoncla adclitiva

Artigo. SI pot• qunlquel' motivo a auto!•!·
dnde mUltar que gunrnocol' a frontclm de
Quarahlm julgnt• nccossa!•lo à segumnça do
Estar! o lnutllisal' provisot•lnmento a ponto ora
autorisnda, podm•í• rt•zcl-o sem que dalli ve·
nbn. direito qns companhias a qualquot• in·
demnlsaçiio,
·
·

E'~ pt•oposlçilo, _assim_ omonduda, adoptada
o posso. roarn a 3• dtseussu.o.
Soguo·Em otn discussü.o unica.,quo so cncorrn.
som Jcbnte, o pm•ecer n. 27, do 1895, das
Commissücs de Finanças c do lfat•inha c
Guerra, opinando pelo lndeforlmcnto do t•e·
qucrimento em que JIJ'I1nltlln Ferreira de
'louro, soldado do .Asylo de Invalidas da Pa·
"
t1•ia, reformado pede mclhorln do rc rOl'ma,
com o voto cm' sepnmdo do St•. Pires Ferroirn..
.. do
E' annunclada a votação do conclusao
parecer.
JUNIO& (pela orclcm) roque!'
0 S&. EsTEVES
prcforoncia,
na votação, pura 0 voto em sopa·
rado do 5,•• Pires Fon•clra.
consultarlo, 0 Sanado nega a prefcrencia.
Vot~·so e é approvada a conclusão do pa·
rccor.
continúa cm 2• discussão, com o p~recer
da commissiio de Finttnças, o art. I' do pro·
jecto do Senado n. 17, de 1801, quo créa uma
alfandeoa crn Sant'Anna do Livramento, no
Estado do Rio Grande do Sul.

O Sr. Pinbeh•o ll>l<tellndo-Sr.

Presidente, quem tovo a honro -do _olferecer
t\ consirlornciio uo Ssn~do o proJecto etn
discussão rui eu· o fiz em occ~sião em que a
ft·onteira Sul d~ Repub~ic~. estav~ cm_ sltunção norm~l. A commissuo o do opml:10 que
seja rejeitado o projecto, porque tnfeltzmente
ncb~·BO pcrturbad~ nquella frontelriL.
Eu venso que o motivo li;PrescntJL~O ~ela
commtssão niio devia conclmr pela reJclçuo c
sim pelo JLdlamcnto do projecto para set• tomado em consirlernção quando volt~rem os
tempos normacs.
oS&. JoAitm C.I.TUNDA-E' JL mesm~ cous~.
o adiamento indefinido importa a rejeição.
o Sn. PINIIEIRO MAcnA.no-0 adiamento
fará com que o pl'O,jecto volte, e cm tempo
opportuno poder-se-Ita requerer que venha a
debate.
Eu faca um requerimento nes>e sentido e
pcçon v. Elt. que o sujeite á consldornção
do senado.
vem ú. Mesa, é lido, apoindo e posto em
discussão o sog-uioto

I

11

I

Retjueri monto

Requeiro que ví• á Co1nmissão do Justiça o
Legislaçilo o projecto n. 17 do 1891.
S~la dns sessões, B de junho do 1805.Pinhcil·o Machada.

o St•. Oit&elcn dÍz quo se oppüo
constmngido no requerimento do nobl'O Sana·
dor pelo !\lo Grapde do Sul •.

•
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A Commissiio deu p~roccr contr~ o pl•ojccio
de Allhndcgn em Sant'Anna do Livramento,
niio po1• mero capricho, mas rundndtt cm
razües pode1·osas, quncs as quo forneceu o
Sr. Ministro dn Fn.zendn., que crn nnqueiic
tempo,em IB02,o mesmo que ó !tojo, o St• tto·
llriguos Alves, o qun.l negou positivamente
n convenienci~ de tal alfandego..
O orador lti a informo.r;iio do Ministro, c
mostra a procedoncia deiia, sem resultado
nenhum parn. o fisco pel~ despeza onerosa
com o pessoo.l, som mesmo n compcnsll.ÇiíO do
evitar o contt'ltbnndo, niio só pela cnm•mo ex·
tensiío da fronteira, como pela nenhuma fls·
cn\tSilção pot• parto dos emprogndos, como
aconteco cm gorai em todo opn.iz.
A este Pl'oposito, o oratlor discorro lar·
gnmente, não só condemnnndo n fraude do
pessoal dns Alfnndegn.s, como sobro o estado
economlco o financeiro do paiz, cujo futuro
corro serias perigos, co.uso.dos palas Pl'Ollríos
loglsladorcs, votando leis inuteis o projudiciaos.
Depois do longas considcrnçües, concluo
justillcundo o parecer dtt Commissiio.
O Sx·. Phtheh·o !Miaebndovolta
á triburitL para dizet• poucll.S palavras ao

nobre Senador Oiticica,que tem feito estudos
cspeciacs dns matcrias economicns, e po1• isso
muito o di~tingucm.

JUNIIO DE
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O §r. PrcAidentc diz que dovia
continuar n discusstlo do projecto, mas, como
o numero do Srs. Sonnrlm•cs ]lresentes est.ú.
reduzido a menos de 1/3. fica ella odiada o
designa para ordem do dia dn sessão soguinto :
Continuação da 2' diseussiio do projecto do
Senodo, n. 17, de !SQI, que crrla uma alfnn·
de~a em Su.nt'Anno. 1lo Livramento, no Es~
todo do Rio Grn.nde do Sul;
3• discussão do projecto do Senado, n. 7,
de 1895, substitutivo do rlo n. 2, que regula
a prova do fallccímcnto dos militares de terrn
o mat• no processo do babilitaciio ti percopr;iio
do meio soldo e monte pio a que toem direito
as famllias dos mesmos;
3• discu~são tio projecto dn Camara dos
Deputados, n. 02, de 1894, que approva os
actos tlo Poder Executivo e seus agentes,
praticados durante a revolta do O de setembro do 18Q3;
Discussiio unica do parecer n. 28, de 1805,
dt~s Commissões <le Marinha e Guerra o de
Finanças, opinanrlo pelo indoferimento da
protenção do tenente-coronel do 38" batalhão
do infantaria Fmncisco Luiz Moreira Ccsar,
t•elativamente ó. sua antiguidade.
2• difcussiio da proposiçiio da Camara dos
Deputados n. 34, ·de !804, que estendo nos
Arscnaes de Guerra da Ballia, Pernambuco e
Matto Grosso ns disposiçües do decreto n.l57,
de 5 do agosto de I~93.
2°diseussiio dos projectos do Senado:
N. S, de !Se5, que autorisa o governo e.
conceder ao bacharel Argemiro Alvaro Fcr·
roira de Souza, substituto do juiz seccional
do Estado da Parabybn, licença, por seis me·
zes, nn fórma d~ lei;
'
N. lO, de 1895, que o.utorisa o Poder EX·
ccutivo a o.posentnr, no Jogar quo actual·
mente exorce c com todos os vencimentos
desse cargo, no coronel Pedra Paulino da
Fonseca..
1' discussão do projecto do Senado n. 11,
de !805, que autorlso. o Poder Executivo ~
Isentar do imposto de lmporto.çiio e do outros
devidos iL Fazenda da União, o material de
umo. ponto metallica mandada vir do. Eu·
t•opn. pelo governo do Estado do Paran~ para
ser collocnda sobre o rio Negro.

,1'

.
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Entretanto, não tem razão quanto ti. nilo
conveniencia do. Alfandega de Snnt'Anna do
Livramento, quo em tempo opportuno deve
ser crendo, jlois 1 u até o emporio de todo
commcrcio or1cntnl o bt•nziiciro da fronteira,
por onde fuz-se cm grande escala o. lmportn.ciio e expol•taQilodos productos ell.tro os dous
Estados.
A razão nprcsontatlo. pelo Ministro da Fa·
zentlo. não 6 procedente, porquanto, tlesde os
tempos do. monarchia, os enviados po1· asse
. mimsterio áquello Jogar, todos, como se vô
rlos relatorio<, reconhecem n necessidade
dnquoll~ alfandoga.
O orador nilo nega o facto lastimnvol da
fraudo nas Alfnnrlegn.s da Republica, onde
ao conservam empregados t•oio.psos,protegidos
pela politictt,e é estn a causa do contrabtLndo
e niio n. cnrestia do imposto.
Em Porto-,\legro, depois da demissão de
empregado; suspeitos, o. t•onda da Al!'nndega
subiu do qu~trocentos a mil o quatrocentos
contos.
cspe••n. o o1•ndor, que. pacificado o Levantou-se a sessão ils 3 1/2 horas da
• RioAssim,
Grande, a Alfo.ndego. do SanI' Anna do tarde.
Livramento, se ró. julgada um melhoramento
lndlspenSllvel.
· N!nguom mais pedindo a palavra, oncorro.-eo n.

dlscu~sUo

'

'

do requcrhnonto, quo tlco.

prejud!otulo por fo.lta de numero pnra vo·

ta.r-se.

i

•

;
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Prcsidcncia rlo Sr ..Tol1o Pcd1·o
(uice·pl·csidcntc)
su~r~IARIO-Ahorllll':\.

dn. SOil.~ito-Loiturn c disCmillito tlct nctn-DI1olil.l'nc~o do ,·oto dn Sr, .Joii.o
Bnrbalhn-Approvnçàr• da. nctn-g,.I'J-:IJI"NTADlscurbo do Sr. Cualho o Cumpo:õi-ÜILDlt~t no
DJ.\.-2 11 dillo:JR~iio do pt•oj(~ctn do Sonndo n. 17,
úa Id~1- n.~rJlllll'Ímonto wn•lm.J do~~·. ViCt!iliO
Mnclmrlo - H-tlffiiOt•lmcnto do :ullnmento elo

do direito rle uma r.lnsso rios inrlnltndos, ve·

d!Lnt.Jo-l!Jcu o exorcicio do func(;üo~ publica:t~; ·

3 •, po!'~uo redunda na. prosct•iJlc;ilo dos nüo
contolll[llndoA o p11m o.< quo induit.IL com l'O·
stric~;iio cqulvnlo n uma corulormHu;ita som
pt•occsso o n. umn. commutu.çilo do peno. antes
do sentença;
4', JlnJ•quo a cxclusüo olos qno tcom dellbo·
mdn, dir•igido ou <Jxcitndo o movhnonto rcvolueionn.l'io, niio podendo sm•, cm g-orai,
prrlticn.da toem n intorJ\n•enciiL das autol'Ha~

I

St•, Plnholro :\Jnclmrlo-:ln rli!!O!IR~Ji.o do pro· dca locncs, nn.tw•o.lmonto oivudas elo pLLixü.o
jacto do Sena.dn li· 7. elo l8il5-DitiCIU'flo o tJrnonlh~ o compromettillas nn lu tu, ó origem do gra-

ves n.llusos. E' ptwtlncnto rocol•dar quo,
qua11do o povo por tu ""'z, tondo indu! t<Hio
cm rovolucional'ius 1lo 1817, OXI.!optuou os ca·
l1ec;as, todoa 0:-1 CJllO c;Llllam nn'l mãos dn.
commi~sü.u .iulgn.tloru. cll:t. oa roputo.va cn.·
bt•l,las o I!OO!lornnnvn;
5" 1 porque metlidn.s r.ll!stn. nn.turczn, incompletns
pn.1•ciu.~s, tomnr.h1s nm quanto dura.
Ao meio-dia compnt•ocem os 40 sogulntes a luto. oarmuua,
a oxpericncitt attest11 lnolfl·
Srs. Senndores:.Joii.o Pcdro,.Jo1i.o B:Ll'!Jnlhll,,l.t'n.·
cnzcs.
tunda, Gustavo Richal'd,Jonqulm Sarmonto,
FranciscoMucha·lo,Costa Azeo•odo,Antonlo Ba- Sala dns sessüee, 8 do junho de 1805..
enn., Ma.nool Bu.ru.tn., Pires Ferreira, Cruz, co. Joao Barlmlho.
elho Rodrigues, Noguoira Accioly, Joiio Cor- Nilo havendo mais obscrvuçücs do-so o. neto
deiro, Alruino AJI"onso, Josó Bornarrlo, Oli- por appJ•ovadn. ·
•
veira Gnlvrío, Abdnn lllllnnez, Almeida Bar· Deixam dtl compnrr.cot• com cn.usn. pr1.1•tici·
l'Oto, ,JoiiO Noivo., Joaquim Corrôa, Jonqnim pnd11os Sl'S. Justo Chol'lllont, Cunh11 .luttior,
Pernambuco, !.cite c OiticiJ:a, ~lessius du ilus· E. Wandenltoil', Aristides Lobo, .1o11quim
müo, Leandro Mnciol, Rosa Junior, CoolJJO e Fclicin o Ramiro BaJ•cello~; e, som elln., os
Cu.mpo~. Virgilio Damnsio, gugcnio Amorim, Srs. Gomos de Cnsti'O, Rego Moilo, Ruy B:Ll'·
Dommgos Vicente, Gil Goulru·t, Quintino Do· !to"" o Leopoldo do Bnlhücs.
cn.yuv11, Lnpel', Gonçn.lves Clmves, Christinno
Ottoni, Paula o Souza, Mm•aes Bnt•t·os, Cnm· O Su.. 1" SECitEl'AHID dó. contn. do seguinte
pos ~ILIIes, Joaquim ue Souza, Silva Cnnerlo,
Generoso Ponce, Aquilino do Arnnt'lll, ,ToEXPEDIENTE
aqutm Mm·tinho, Vicente Mnclmdo. Santos
Andrade, Iwulino Horn, lMeves Juniot•, Julio
Rcqncrhncnto do .losó Antunes Moroim o
Frota e Pinhoit•o Muchndo.
Soma, escrevente oh1 Dolc~acla do. Capitltnill
Abre-se o. sessiio. ·
do Porto o tio Pra licn[(cm dn Barrn 11!1 cidatle
E' lida e postu em discussüo o. neta do. scs- do S ..Jofio dlL Bart•a, o1n que podo nugmento.
elo vencimentos o sua nomeru:iio pnrn. o cn.rgo
~üo anteriot•.
do am11nucnso 11 exemplo rio que se obae1•vo.
Vem li Meso. u seguinte
em outrns delcgnclns .-A's Cornmlssõcs d.e
Flnnnçns c de Mnt•inhn o Gucl'riL.
llcclararao do voto
O Stt. 2• Stccilenmo decloro. que niío l!n
pa.rccm•es.
«Declaro ter votado contt•a o projecto de
amnistia :
o Sr·. Coelho c Campos-sr.Pt•o·
1", por inopportunn, tanto quo o gm·orno sidonte, sou compeilido a occupnr a ntt.cl!l;ilo
que os til dcbcllando a revolto., conllccedor de do Senado sobre tloplornvois succcssos, que se
suas circumstttncias o l'CCUl':iOS o l'Ospcmsn.vel passam om mau csta<lo, consoquencln ~in<hl
· pela ordem e ••gumn~n da Republica, nüo <lestiL nofasta alalçiio prcslrlenclal de 30 do .lu·
usou do direito que lho conJ"oro o 11rt. 20 d~ lho, de que j~ dei noticio. detida ao Sanado
Constitulçiio Fodoral, nem apresentou uo cm •ossito do ~nno findo,
Congresso Nnclonul Men8agem reclamnn<lo
Em" meu ln tonto, meu proposlto mesmo,
CSSII provldencln;
<lclxnt• '' calma o serenidade do CongreS'c u.
2", por sor desigual o injusta, quer pelas o.prcciuçiío de tucs llwtos ao nrlojttat• meditlo.s
exclusões quo conS!lgra, quer pela rest1•lcçüo sobre c caso de Sergipe o nnnlogos, como em
do Sr. Vicanto Mnchudo-Uif!Citl'IJO u om(lndtt do
Sr, Leito o Oiticlc:t-Dh~eaJ'KO tlo St• .•Toilr•
Nci\·a-Yotaçiin do Jli'Ojoctn-3a disoliR'Iii.n dJt
proposlçii.o du. Cnmnrn. rios Dllput:uloR n. 112, do
i~O·i-Dhcnt'flo o ompndn. do Sr. L:, OLtoniDiscurllos dos ~~·s. Jo:1quim Cort•cla c Jo:uplim
!t!uNinhu-Or~lom do d1a i I.

•
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mcn,agcm rccln.ma com m>gcneia o hon·
St•. P_re!illcnte_ !la Jlepnblle~. !i mitando-mc n. mlol'mnçucs nocossorins, que rossem no meu nlconee.
_l8to tnuto mo. is CJimorlo pcndr. do llclílmra. ..
~:to do c~r.u:rrc:;!1o um pro.w~to n('sta .ca.s:L ini·
Clnrlo 0 ,HL n.rlnpt:tdO C!ll pr1meirn. rhsctta~ii.O,
!:iOln'n o qunl 1hz seu est.uUo u. conuniss:io mix·
tu. pnrn este fim nome"do.
Eis quo.ndo ~o Jú na. mesa. um omc!o 11lri~iU.o · rLc, Scnntlo pr!lo pseuclo prmli1leuto do
mcm estudo, n_o qu~L[, pre!erutewto lllllpa.nu.t· 0
sol c~m n.~ ma.ns, contestn. t~ mensn;;om do
Prestdento d~ !tcpuulic• 0 " vet•thtdc notoritl·
mente tmbid;~ quunto :~ duttlldu.de ll.i.) güvcr..
nos e nssf'mhlim!'l cm Sergipe.
ER:-\El officio {, cm·n.ctcristicn!
Jú. ~~ al~m·e.: JltLO lJD. JlOUOl' quo opprimn,
quo nao pl'OCIH'O justit1car sous netos, c dn:··
lhes causas ou pretextos; c desta rnotlo muitas
lniquitlotlofi toem sido commel.tldos em nomo
l'UIIO

.2d

m•clcld o vieo·p·resl~cntc, porque o presi,Tentó
ttlltidldo nua se cmpCS$DU.
Nii.c o diz o ollleio ; mus tOtltt n gente sn.bo.
tlil-u tt impronAIL o 6 ob,ieeto .ilt de um pro:
cesso pern.ntc o juizo seccional do estn!lo, quO
tilCJ:i factos se tlHam pelrus violencio.s pratiC:n.·
c1n:.:; .J.WlO fi.UCtOr do. Ofi\C\0 0.0 lip.odorai'-Se,

como ec ftJlOdoron. do governo do estndo,
Pretender detluzir ou inforir tlosses sons
netos violcmtos. cNminosns, n. iilexlstencia ou
a. JHegWmidnda dn. asseinblótt dispersa, e do
presidentoe vice·presidente advcz•sos, serla
curiosidltllO sômcute expiicn.vel pelO. rn·genui ..
aado com que so pretendo convencer de que
por tncs violencin.s ó legitimo o seu govot·no
e n. nssl'mhlO:i qne coms1go serve!
Houvesse tea.h.ln,lo o externu.t•ht o otncfo os
rnnd:.mentos dll le~itimit!ndo oti illegitimi1!:.J.(lo de c:ul.n. ttu·m1~ ti~ poderes, ? I'}Uo nfio
l.~·z. ~em stquot• tentou, JlOl'CJUO rmpos.ivel
tum lnzel·o sem tlcsmntugcrn puru o seu

tla.ju~:~tiçtt, muitas iniquidade,:; em nomo da. t.tuiol'.

_

.

!cl,(llttitlL Impiedade, cm ltOlllo do Deus.
Isto quo nua fez o offie!o, fnz documentntlll·
E rnctis o~1 meu os o ca.so.
.
"'!e~;e umn. _ ree:~lien ~~çtw que no Cong~e~so
Qunndo u A'é1'u.lmcnto urgtwlo 0 cr 1Nnol (ltrt"c a mesa. ( t:-sa. U::i~semblé:~ do estado quo
Vn.llu.diio 1lo niio set• 0 presidenr.l1 tlo Sol'"iJlC'. o St•. coi'Oncl Valladao confc~su. ha.vcr dispor inolegivol, nflo cluito e uü.o l'í.lt:!Otth~cillo pcr~nrlo. e da qunt decorre nao só cssn. dun·
por potler nlgum tlo esto,lo, 0 do ter " ;cu . Jlt!ntle de gover·nos e n~emb!eas de que
lu.clo_llnH.l. assomblóo. sem titulo a.l~um ue in· fu~lou a n_!cnsu.gcm do Prcsu~ente da .Repu''cstH\ul'l\,scm cxi:;tencia. lc"al. quan 1lo .PHlo bltc:t, sermo t,,rnbem a. duohdnde de JUdicn.(!Oilt1'M'io, s:i.o ger.ümcnr.o c~nsi;lcrrulos pl·csi~ turns o. do f~O~\·o~n·(Js municip~r.s, e o. lcgitimi..
•1~tltc o vice-prc~i~1r.nto do estaria outroR ('ida.· dnd? e Jlleglttmldtldc:; rcsp.ectl\'ns.
daos .s~m ns irregul:tt'idi.ll.le~ quo c:ll'íwtorh·nm
E n verd.udo, 81'. Pre::-tdento : ha. no meu
a f'!elç"o anquelle, 0
dul/es úXiste uma r.~t.~do ,Junltdo<le do poderes cstndones 0 mu·
nssomblóa irrc.:-prchensl velnwnto clcitt~.pr.-rJb:- mcJprwP,,8~ndo flUO JlOr um ludo todos os JlO·
tamcnto lcgitimn; qu:mdo gl'e~os 0 tr1Jiauos, d~t·cs lcg1tlmos se n7l~nm n.tropelnilas inipe·
no estallo,indí vüluos o collectí vidttdcs dü.o tlisto clu!o.s do seu exermcw, o, por outl'O lado,
testemunho; n impt'enso. u rcpcto por toUn. funcclonn. outra nssombll>a,mns qucn.ssemhléa.1
parto mesmo no c~trn.ngeh•'l ; 0 con;.:rcsso sem docnmant(J nlgum ~cgul do suo. existen~
tratn tlo 11ssmnpto 0 0 p1•e.-iucnto dt1 RcJntblie~ cltt ; ru~celonn um p~es<den,to, mas que presi·
rcf,·rc o c:\~O c pcdo providencio.~ lncons~ t!ento? melegf~·el, nno olerto, uiio reconhe-.
cfento o :itu.bnlhontla.menta surge <";· r:oi•oncl c~ elo ; .runccionn. outra .htdico.turn. cr·ençíio nr ..
Vnllntlfio 1t oppüt· 11 oo;so tostonnmho geral, lnt.rnr:<a desôlt nssemb!é~ e desse rresidonte;
qunsi univcrstL(~o suu te~temunho isolndo, t~ne:monn.m nos governos muni'c1pn.cs inrli~
su"poito o invoritlieo dizentlo quo em Sel'glpo vtduo< posto_:'l nos e"rgo_s poln forçn policio!

"il'"'

1JÚ.O }Jn, CS.SU.

dnalidn.do tlo ''0Wll'llOS 0 t.!e do '1.110 tl!Spoo C'SSO pr~S!dentC !

nsscmblCus, c tdm ttrn govm·n~ fJ.UH e 0 seu E' a que. me t:n.z u. tribunt; : Drocurni'ei
go,•m•no, umu.: 11 ~semblC:.t, quo oa suo. assem- l~~ovttr IL CXI'I!ton,mn. dçss:~ dut~hdo.Uo~ como f11i
/JIUu. E' coragem !
1,e1tu. e 9uem n. t_cz. mngwUo-me, qunnto nos
.
.
•. .
.
t.lCt.ns. a nn.rrn.t,Jvn. elo. rcprcscmtuc:iio. c01110..
, E.· p~·esc1li".nu1o lo~n o mao c·:!toJlo du. wve- ~ttrci pchultntli•lndu do nssembléns.
ln~mHlhança,

}H'OClWn. a.ttuntltLI·o, mn:-~ como1
Foi tt•l8 ilc
quo !~ 011tra..o~scmblún. ello n. 11í:l· t•leh;ito il~t.rn
JlnrKnu, 'I"'; o 'IC~·prc.sulcmt.c C~mpm;s!\do re~ ulci!iúes mn.i~
c.•.olhou-:s~., n. suu.- Pl'OJll'l~lhulo a;p~lco\t~. o quo tn1lo, nlllrmo

~~uc~llllllo

u. presHlonto que eomsr~o compota put•dcu o
d<raltu pot• sun contltlllll'!".o no Suuoào.
Co~no se vti, nn sun. nllegnção vtil ~impu·
Hnttçno, na delbs" que so propnrn p ~remonto
· drdncrhninnçiio• Por taes datlos nnturalmente
se <I levado " Inquirir ]\Ot•quo ess11 rllspar>ito·
dl~ nsaomblón1,· pol'Q\lo· ili'to cot1Lin~(o'U1 ~ew ox·

fevereiro •lo nnn 1 pn.s:;n 1 1
deput.ndns e:stndo~es,~ Un~'dn ~
l'P.guhn·cs c1uo jit honvo nn 08..

no· scn1~tlo.
Disputntla por tros l:t'upos polUicos, nsealisndt~ por tcti(IS ollee, tiio rc•u!nr tiio livre·
foi essa elei\•iio, quo não houve um" dupll·
ctL!ti, um pro tas to, umn reclnmnçiio se quer
o· seu resnlt~do lbl unlformomen·r.o dttestudu·
]lttbllcado· por todos os lntorassndos no pleito~
voncct.lorM e vo'ricidos. A va~ctt~ titJ Stii'p~1~
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que servia os Interesses de um dos gl.'upos
vencidos làz!lt a mesmn publicação que o Dia,
orgilo oficio! ; o os netos ololtornos om quo
fundova o sou trlumpho o grupo vlctorloso
conllrmova 1t verdade desstt publicação.
Teve ganho do causo o partido ropublicnno
fo<loral, " que somos filiados cu o os meus
amigos, sondo mois votndos os vinte o qua·
tt•o condldotos, que clle suffrogou nns ut•nos.
Os outros doua grupo~. um denominado nu·
tonomistn. o outro governista, por ter n suo
frente o Dr. Folisbello Freire, ministro <ln
fozondn o o proprlo cot•onol Vo!ladiio. fornm
de todo mal succodidos ; nenhum dos seus
conclldntos attlngiu o quociente oleitoral, ao
ponto de niio poderem eleger um, polo monos,
de cinco cnndidntos nccoitos nns suos duns
chnpos, Isto sem protesto nlgum nos mesas,.
Jernnto tobel!iiics, nn junto npurndom ou na
mpronsn.
Facto quo não ó commum, runs rcnl, cs3a.
vlctoria do confissiio geral.
Como de roziio, a .inntn opnradorn expediu
os dlplomos a ossos vinte e quatro eleitos do
pnrtldo republicano f0dera!. Não houve I'O·
clamaçiio sobre o rcsultn.do da opuroção. A
Gazeta do Sorgi1>o, orgiio adverso, publicou·
do-a, nílo fez objecçiio a respeito, dou·a como
verdadeiro.
Dons factos abonam nlnda essa eleição o sun
npuraçiío. Um facto foi a eloiçiio fcdorol feita
no dia seguinte, 1 do março, em qno com os
mesmos elementos o portit!o republicano fe·
dernl, elegeu com votnçiio mais de dupl~ da
dos outros grupos, os seus representantes 1~·
domes, sendo que o I'Opresent<mte da mina·
ria, que ahi estil. na Cnmara dos Deputados,
só conseguiu eleger-se pelo nosso concurso de
mais de mil votos. Outt•o focto tbi, que,
tratnndo·se' de apurar ao mesmo tempo
o. cleiçiio de 28 de fevereiro o a Je I de
mat•ço, no pa'sso quo os chefes dos grupos
vencidos se oppuzeram por toda forma a que
se fizesse a npumção desta ultima ololç<lo,
como não so fe~. e viornm os ropi•esontnntos
eloitos som diplomas, não so oppuzeram entrotnnto li apuraçiio da oloiçiio estadonl, que
se tez como tenho dito.
Foram, portanto, eleitos o diplomados
Dopul,ulos cstadoaos oo vinte o quatro can<li·
rlatos elo nosso partido, sem qualquer contes·
tnçiio dos ndvorsnrios at.ó " ópocn. da apura·
çiio, guo teve lognr cm dios de abril.
Ató então não cogltnv:c o coronel Valladão
do suo cnnt!ltlntul'lt ii. pt•osidencia do Esl!tdo,
candidatura sórnonto Jovnntnda por fins de
maio " pt•lnclpio do junho, como consta da
discu•si>o havido. na Imprensa dosta capital,
sondo a eleiçiio feita li 30 do julho pelo modo
que todo o polz jil sabe, o que occaslonou a
nccesslllndo da uma scgund<L ttH<emblén parn
apJ>roval·n nu Interesso d<Lquollo curouel.

l

' explica os factos anomalos, que passo n.
Isto
rcrerll•:
Poia Coust.ituiçíio rouno-so a n~semblóo. do
IMndo it 7 do setembro. Quatt•o din.• antes
luzem ns sessões prepnrn.tori<ts os cidu.rliios di·
plomndos, 11 quem, poias leis do Est<Ldo, cOm·
poto " vcr!tlcnção do po<leres pa~·~ a installaçiio dn assemblón..
Par.~ isto, a 3 do sotombro dirlglt•n.m·so os
diplomados no edltlclo dtt assombló~ na cnpi·
tal, o tthi chc1ran<lo oncontmt•nm o recinto to.
mndo JlOI' indivíduos ostmnhus, occupndos os
Iogn.rcs dn. mesa o bancadas, prc:o:ontcs ta.m·
bom cm sou auxilio o commandnnte e olllciolidnde li poisnna e algumas praças do 33' bntalhão.
Tncs scenas se pnssn.rnm indecentes e vio·
lontas, roclamando em vilo os diplomados os
f:eus logn.rcs, flUO, rcpcllidos o na imincncia
de um conlllcto, rotirarum·so, e lcvni'Ilnt t01lo
o occm•rido no conhecimento do presidente do
Estado, Dr ..Josó Calaznns.
.
O pt•esirlente do Estndo,jil. rlesn.utm•ado pelo
conunand~tnto do bu.talhiio, sedusid11 poi' o>to
pn!'te do suo. lbt•ça do policio., o na lmpossibi·
lidado de qunlquor g:trantin officn:>; designou
a cidade do Roznrio pnra nollu reunil'-Bo o
fnnccionnr " nssembión, fMuldado que tinha
pela Constitui~ilo.
O que se passou no recinto da :tssemblé:t
niio crn. lntcirn.monto umn. surpreso., ct•n.jú.
suspeitado, muito cousa se ful!avo. "t•cspeito,
corria com inslstcnci<t que hnvio um plano
do coronel Ferraz, ngcnte do coronel Vai·
ladilo, para uma nssembléa que a este reconhecesse embora. íncllcgivel e niio eleito, o
por isso mesmo, mas que presidente seria
lbsse como fosso. Tratava-se da segunda assembléa.
Vai vamos aos fiiCtOS. Na cidndo do Rosario, reunidos os diplomados, verificaram
os poderes, o a assemblóa instnllou-se li 7
de setombt•o, tendo perante ella o pre•l·
clontc elo ~st.ado n. sun. mensagem ; foi eleita
a mosn, e commissücs, uma das quaes dcsti·
nadn 11 compor o tribunal mixto que, pela
Constitui~ao, conhece du rcsponsn.bl!idado
do presidente· o outros tunccion~rios, dando
communicnção rlolla uo Tribunal dn Relnçiio,
que respondeu licor scionto. A assornblón fez
lois, upprovou a transfercnclu da sódo do sua
reunii\o, e procedendo 1t apurnçiio da eleição
prcsidcncinl reconheceu o proclnmou eleitos.
presidente o vico·presidonto doEstndo os cnn·
dl<latos adversos a chapa do coronel Vnllndiio,
isto ó, 110 humllde Ofador que occupn a tribuna do Senado, o no coronel Antonio de Si·
queira Horta, sou distlncto conterrnnco.
Por sou Indo, contlnuurnm os intrusos rofc·
ridos no edlficlo du asscmbló<t na capital, niio
otoitos, niio rliplomados, sem nctn~ ou popols
e~uivulontes, siJuulnndo uma vcríllcnçiio dos
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seus poderes sob a g~rantla d~ força federal,
o por Indicação do commando.nto desta so doolarllram deputados.
Nilo consta dns actas oleitornoR o. clciçilo do
tnos homens. Conseguintemente nilo toram
diplomtldos e como taes careciam de compc·
tonclo. para a verificação do poderes, a qual
fizeram som actas, que clles mesmos declara-

ram nü.o tcl-n.s encontl·o.do nn secretn.l'lo, o

rcqulsitando-ns ao Presidente do Estndo, rc·
ousou-na este por nilo considernl-os eleitos.
Isto cons~~ das netas do suru; sessões prepo.rntorins.
Mas afinai nrranjnrn.m o n.pprovnrnm um
parecer em quo si attribuirnm uma votnçiio
avultada phantastlco., falsa, como passo u
mostrar.
Vem na representaç[o da mesa do. nssomblón do Rosario ao Congresso um quadro da

votn.çüo das actas rlns oleiçüea todas, daquclln.s

apuradas poJa junta, das netas que por con·
11ssiio rln assombletL do Macojú, serviram de
base ó. sua veriftcnçilo do porlercs, e da voto.·
Çiio flllsamente attribuidll por esta nssemblea
aos seus membros.
Nilo lerei o quadro, que poderà ser consulta.do quando Jlublica•lo noDiariada Ca"g•·ma.
A verdade, porém, ó esta:
Pelns •elas totaes (70) süo os vinte e quatro cidndilos mais votados membros todos da
nssemblóo. do Rosario, excepto um, o capitão
Mo.noel Xavier de Oliveira que preferiu pas·
sar-se para a assemblêa do col'Onel Valladilo.
Pelas netas apuradas pela junto. cm numero
de 64, faltando oito sem influencia no t•csuJ.
tado, a mesma cousa.
PeltlS actas (54) de vinte e dous munlcipios
em que a assembléa de Arncajú doclat•n. ter 1msendo a sua vcrltlcaçiio de poderes, silo nlndn
mais votados vinte e um membros da ns·
semblóa do RosM·io o dou• só mente da do Ara·
coJú, ó. parte o dito capitiio Xavlor.
.
Entretanto que poJa verificação de poderes
simulada pela asscmblóa do Aracajú siio mais
votados desoito membros della,o seis sómcnto
dos da nssembtea do Rosario I
Si, como disse, niio houve na eleição de 28
de fevereiro nenhuma duplicata; como so explica osso. dlssonancin dn votaçüoapumdn na
verlficnçilo de po<leres dessa nsscmblén dnquella que resulta <las mesmas 5-l netas dos
22 munlcipios que olln allirma ter servido do
bnso a sun veriftcaçiio de podares i
A 11hn.ntnsin., n. l'ra.mlo ó nm.niJ'cstn..
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Por esse processo, que ti um crime, que é
nmn injuria, cldndiios que tivemm tres mil

votoH, fifrlll'nm com mil,

mt~is

ou menos, e

outrnR ~uo tiveram sotcccntos votos figuram
com dous mil c CJUu.troccntos.

Leht·SO o qmlCiro 11 que mo refiro, fuça-se o
coat'ronto o so verá a cxactidüo do que
digo.
Umn corporação nssim formada sot•ú umn
nsscm blen do coronel Vallndiio, nunca, porém,
a do reprosontantos do Estado !
Entrotonto uma tnl nsscmblóa installou-se
to.mhcm 1't. 7 do setembro, elegeu sun mesa. o
com missões.
Não preciso dizw que nella nilo compareceu
o Presidente do gstado, nem tão pouco respondeu-lho o Tribunal da Relação o ollicio de
communicnção do. clcic;ü.o dn. commissü.o pn.rn.
o tribunal mixto,
Em compenso.çiio fez-lho os honras officínes
o coronel commandnnto por um contingente
do sou bntalhiio.
Mas nüo reconhecl<ll1 pelos mnis podet•cs do
Est11do, fJOb o stygma. do. população, era im ..

passivei essa nssembiea; nüo havia como
sustentar-se cm concurrencía com n. assomblón vordndeira do Rosario, o sem um presidente que lhe snncelonnsee os actos.
Assentou-se ontilo como medida efficaz de·
pôr o Presidenta <lo Estodo e atropellllr o eu;
minar a ussemdlón do Rosario,
E assim toi. Pelo fundamento de abandono
do cargo por se nchar no Rosario, onde tinha
ido ler pernnte a assombléa a sua mensagen,
foi considerado de~osto o Dr. Calnzans, pel~
força e t'uncciommos fedel'tles, acclamado e
instnllado no governo o presidente da lalsa
n.ssomblón de Aracojú.
A força ledet•nl que tinha jó. comsígo parte
da policia, chamou a sl o resto, tratando de
impedir por todo modo a chegada do presidenta
do Estado ó. capital, o que conser:uiu este dias
rlopols, tendo já telegrapharlo do Rosario ao
Vice-Prcsidcnte da Republica, que mandou o
commo.mlante do bntolhilo sustentai-o, ordem
que J'ol illudlda, naturll!mente por intluenela
de quem era nisto particularmente lntcrossa<lo,
Por sua vez 11 nsscmblón. do Rosario viu-se
coacta sob a. pressão da força o ameaças do
violencias, e adiou por isso suas sessões ó. lO
de eotcmbt•o para 20 do novembro, sendo pre- •
sos cinco dos seus membros o um empregado
sou, JHlrn.

novn.mento

~er

HO

di8Jlorsnda, como Jbi, qunn1Io

reuniu cm novembro, jiL no

' E' claro que nü.o houve actus, quo sm•vi~· go\•erno o COl'Oncl Vn.llndfio, que isto mesmo

som de bnso a essa pretendida vorillcnçüo do
poderes : foi tudo feito a bica do pana, "vontil<Ie do coronel Fm•raz, reduzindo a votoçiio
tlos mais votados o augmcntando a dos que
pouca votação tiveram J,lllrB chcgll.l' ao resultado do. uma assomblóa a contento.

contossn cm seu ofilcio.
Foi depois dn segurauça que lhe deram esses
succossos, quo n. lhlso. nssembllm. do Aracnjú,

reconheceu eleito presidenta o vice-prcsidento
do Estn~o o coronel Vallndiio o sou substituto.

82

ANihes no srirv.Dd

Ahlo pala, n t!u~llt!nt!o elo n~~omblóns: n ns- cot•nnel Vnilndílo, no ponto do vfst~ dlts actas
scm hlürt tlo. Hosn.t•lu com todos os Cll.l'rtctorcs do ílns ololçtlos, qno so nJl!'ouvo lnzm•. .
Jegl timldnt!oo u. VOI'Uilt!Oh'it IISSO!nhlón UO l~s· '!'J•inrnphu contm tl'inmphó, competia a as•
trulo: ti. nssomhl!jn.tll' Ar;tC!\It'l entn todos og Rom hlótt tio o.;tndo c•úsolvor nllnnt o pleito;
dolblto< tln. lllrglt.lmldildu; Jhl•n• lltlslsslma, ina.s ó claro qno olll\ niio pntl!a reconhecct•
umn. ht~lgnlthulo, 11111 •!l'ltno l
como Jli'('Sitlonto do cslndo, um cldn.dito inn~
Pois Umn:.es~:n. nssemh!Urt tio ltosrtl'lo Oque }('gl \'ct o nii.o eleito.

o coronel Vall!ttl!lrl r.m seu otllcto cou lt~iiS!L tt.ll'

Nit•) oloitn, Sr. Prcsidont.o, nem poditL sel·o
o Otn•onel Vitll:ult1o. pm• quo.os elementos qno
A assmnblón do Arnc~tltl ó n. quo comslgo con~ot•t•ct•tun tis m•mts om 30 de· julho, Co1n
serve, rjtw t't1conhcct~U·Ih•l tlR potlm•c:-l, rcl'·cl'· llgmms difl'~t·t.m~ns, fomm os mCsmos ·que
nttltldllllt.l f!iS)lCt'~ltt' I

mon

"Const.ltuh:ito rl qunnttM tltltt'03 nttenta- 1tlspntnram as eleições de 28 do t'o\·ereil'O e do
1 de nun•ço.
·
Vejn.mos ngorn. t.kllllü a dun.litlnd·~ de goEm :!H do fevereiro tlzr.mos n. reprc'Scnt.'tção
cst~dl\i\1 por completo ttpe•nr rlo voto in·
vm~no~.
.
Em sóssij.o ·~tn n.nno p:l.sS!\!IO Cxpnz no SO· completo dn.s list."l.s. Em 1 de março enm
nndo, tem dito n. imprcn~a. o tor,o pa.iz ~nhe o \'otn\·ão mais dn. flupln dn. dos advorsn.rios
quo M mm cclcbt•c olciç;lo p:tl'n pt•csitlcnto i\ elegemos 03. representantes flYleraes. Na.
3tl do julho no E<tndo tio Sorgipe.
proprin oleiçntl senntorlnl em que foi parte
Nüil repetirei o quo rcfdri detn.lhnrlamcntc, o coronel Vall:u'iiio • t,C1\'0 cllo ~.400 '\"Otos
limitnnrl(l·Jnb n1) :flreto cm sub;tnnciR., como contrn. 5.200 ·quB tevo o sei'Jn.1lur Dr. Mn.clel.
. Elút•et.'l.nto, Sr. t>ros1d~mte, mn.ls VotadO
nccossidndo do ponto de quo so tmtn.
fo.,o o cot•onol Yn\lndiio, em 30 do julho,
O mso foi o seguinte:
nihcln. ns~im nito rcsid·indo elle rio ef::ttLdo nos
.Nii.o so contcntanrlo com n Sllfl. reeleição dons a.nnos nnttwiore.'i n. elt:!1ção, niio o rüpr~
como doputndo, quot•ondo 1t todo trnnso set• scntnndo no Con~res::~o Nncionn.l oU cstfldOilt,
sonn.dm·, mal snccertido ncstn. Jlrüton~·iio, npe- orn inc•legiYol peln Con•til.uíçfro, ·ni-t. 79,
zn.r do torlo!l os clorrrentos ofilcincs em ~cn nii.o porlia ·aer votn.do, e 'qunlquer qur~ íosso n
1h.vor, ocoronel Vnllndiio, nmbiçilo ou des- sun. votnçiio orn. como a'i mi.o f.it•n. dn.du.~
peito, se foz candidato :i pro~!rl~ncin do estado,
O Sn. Com.no Ronmotms - Lolti. o nrligo
o vnrn. isto poz om contribn!çiio torlos o!i ro· dn Const.ituiçii:o, tonho·o aqui.
cursos do qno frnncnmcnto dispnnl.n. .nnndmi·
O Sr. Cocowo E CA>rl'os- Tom·o o conselho,
nistl·nçfio tCrlernl, cnti'O os qunes ns forças tC·
dcrltes cst,hcion:ulnH cm Scwgipo o Alngôns parn lcc•o i o nl'tlgo da 'Con's'tituição, Diz o art. 79 :
ostol'Q ui r n. stut clciçiio n csw mesmo t~!ei tr1rndo Siio condiçüos ele clegibilirlnde para os
que, poucos mczcs nntcs, lho t.lnhn. recnslldo Cn.t•gos do llr&~illcnte c vice-prcsídente :
o Iognr rlo scnn.(lor, por notrt '"el .mn.iorin..
1'• Ser Sergipnno nnto o estar nu posse ·dos
Pnrn isto, cholo do pollcin desto. mpitnl, seus
direitos politico<;
cm .estndo de sitio. quando, portnnto, seus 2u Ser
maior rle 25 ·annos :
sor\·i~os sorinm fun.is nccossf1.1•ios pelrL f!:rnvc
3"
Bel' ,·as;d.cnte no E.qrulo durante os dous
commoçilo qtlC di!Vin roinnr, fi:l7.·SO liconclilr mtnM, que rrcccilel·cm 'à clc'içrío, ·ou rcprepelo governo e ft)j mil pos~on n 8m•gipc fn.?.er rcl-o
no Con[Jrcsso Nniional ou na 'm;scmblca
n sitn conqnistn eleltoJ•al.
.
do Estado.»
O que !:0 p!lsson onHio no estttdo, niio So
pois, mnnlfr1itn. n. inogibilidn:do *dó cni'n·
Ucscrc\'O ; Ró . ttprcciltntlo·so do porto, ptll'tt nolE',V~tllnrlilo.
sem o requisito da rcsiclencm ·e
nJilizrLl'·e·c 1le qunntoó po~sivelum o~piritoom dn t•epresontação
em 30 de jullro, 'data 'dn
dmmtino: amenc;n.s liC todn. orclem, pril'lües, eR- cleiçi'io.
:rm.ncnmcntos, contl ict.o~ do san~uo, li.Jri mfm Los,
Pol' isso, n. n.:lsrm1M!n elo Rosn.l'io, nn. -n.pú·
mOl'tcs, n dispersão elo C>.lcitorndo em niA'tln~ rn~ilo.
rflconhcccnrlo o procla.mã.ndo-eJcH:os 'os
:pontos, rlc ml!sas IcgnL's em nutr•os, C81'cl.l du C!l1111i·lntos
n-~lvorsos IL ·chn.pa. ·do ·coronel Vai·
C1liflcios. clcitorncs j1Cla flfi'ÇtL, Jbrmn~~ffo tlo lnilão, rléeln!'OU
que ·eram invaliilos e
mcs!ls illt~gnes lln.l'l:H upli!!tttrts, I"!Aiç-õn:~ íCit.aR, nulle::: os W'lto::: mniR
·cm monm·ln. 'rl:tdos n ·este
dom~ 1lias ttnt.os, prozos n~ mesnt•ins c tnbclrt

dos qno lho t.em illlpost.o o sou plltrono>,

liilo pnm

anb~cro,·ol-a.s

o rr:;tist.rn.l-ns li. pontn por ~Hlll ine;:nhilid:t(lo 'Oill til.co da

Gonsti·

elo Stthro ont.ro o n.hll'ido tlns fnmillns, c tL os. t.ni1~:in.
Pn,l'lt. nii.o tomn.r o tompo dob.:o ·de ·ler o
t.ntiolitc~ii.o do povn; c qunntns ontl'ns tl•opc.
}l:t1'Cd01' upprovndn, mn.s o·quc 'digt\ ó b:Lsta11·
lins pam nttillA'll' o ttlvo drsojttdo.
to }l<t'rn.julgn.\'1 de snn. Jcg:t1illn't1o.
A rcslstc•nch• llcroic~t, clvlcn., elo eloitornclo
c sun not~tvcimnlorin, llnhilltnrnm o p•rticlo U:'11 Stt. SrmAnOJt - APoiniln.
ropubllcnno fcclernl n ileclnmr·so tt•ium· ·a SJt. Corer.uo 1~ CA~rros·- ·A nnsnmhlóo.
phnnto, npcsnr do toclus ns vlolonclns empt'O· 1lo Arnco.jll, obflflirnt.o n. ettn missiio, p:trn
gndns. 'l'rinmphnntu !:•mbont se intitulnn o ·com nquollo quo n lnv~ntotc 1 rcconbccc\1
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o proclamou pt•oslrlonto do !Mn<io o coronol Valiltrliio o vir.o·pt•naliloni,IJ o Jl1•. llnn·
çalo dO )lllt'O, por Jll'OCOSSO lllllliOI!O{L VI!I'ÍII•
cnçilo de po<IOt·os dos ;nus mombt•ns,omlt.l.lndn
olelçüo; quo. ~tprovoltltVILm ""' <Jitllllithcl.o.;

lmlns •o Ciil!ocl\rnm do lado riu. legn.lidn.do.
!'lrdvo na. mtpitu.l, l'U.J'o, l'lll'Íssimn fl1i o l'unr.dnlllll'in, qnu J•ocouhomm o cm•nnul VnlltL'Iií.o,
comn governo.
A popula(;;io cm gm·nt lhFJ lhi alivr.r:m..
adVttl'SOR, O HOffiffiltfldO Offi f/J.VOl' t/O;i Cfl.l)l/itJIL· Niío tu.l·doll úque!Ju r:or·onol IL llw;illnsilo lln.
tos que reconheceu, olui•;tje:-~ f'iom oxltJtoncin. llOStiO lliWÍfiClL da. hllil. JWOm,
uma~. o outras pot• mesns lllngnBs, /'J'tLuduAJ'.~strLtlodo g:;tudo,JHLVia vinto n.tl'illLLlllll·
lcntas, oxtorquidiLR pela lhl'l)ll,
Nostn. tluali, 1ndc do vet•it!crtçíio dB pntiAJ'üS 1 no.:l, sOI'lli'CiwnrJeu·o :;om 1luvidu. e.:~se n11.ana.do
sendo impossíveL a suiJsl ·Lencio. do Jllulw.~. civismo de :;JHL tUJ'I'iJ. na.l;ll, que em :ma,
só ha 11111 crltorio para julg11r do aun VlllidtuJe :unlm;ilu ontrndcu Jiteil iLVil::lS<J.J;u•. !Jedillu·
eó-vcrqual a queM JbitiL poJo porlet· e0111· diu·u u. J'ea.Jidudc, o uul.t·r~ o l't:Sjl!Jito a tiio
:;iguitlc;ttiva." mu.uitbtu.~.~ül!~, e os impeLol') do
petente.
Ora, tenho provado a evldenl!ia que o po· ~úll capt•lt!ho, deu usW:J u e:;te ~~ nova, cam·
dei' comper.ent·~ et•:.t. a l.l.l:ll3em!Jléu. d.o H.osu.rio paulw. a,t,ritz para U. viva f•,l'I{!L j,udo submctT>erfeítamente legitima., e niio u. de Al•u.eajú, tel', cu.vuJulo embora novo.':i a.!)ysruos.
mtoiro.mente f•lsa; e como nilo póde ~er com· Exporei uo Sen!Ldo o que p~ra i• to foli jJosto
potente um pod•>r illegitimo, ode rigor jul'i· cm pra. tica.
ilíco concluir: que somente vale a Y<lril!caçilo Ao coronel l!orlD. cmpos;ad.o no governo,
pela n;;sembléa do Ito>;ttrio; e p01•tanto eleitos !bí tolhido o cxel'cleio, jú. pela. ameaça. de vio·
os cidal\fios por elle reconhecidos e como taes leneius 1.) pe!u. u::;ur·pu.çüu do cal'g'O pelo pseudo·
proclamados p1•esidente vice·presidente do preoidente.
!Wuuidu. <L o.ss~mbléa.lcgislo.tivu. do Rosa.1•lo
estado.
Do resultado dessa verifiOIL,;iío teve com· a ~O de nO\'cml)l'o, p:.Ll'u. quiLndo tinha sido
municaçiio omciul o p!•esidento do Estudo, adiu.du.. íi>i dh;pet'80.rl<L por :Ki pmça.s com·
Dr. José Calazo.ns, que por sua. vez comrnu- m1mdudu.s por um f>Hiciu.l do policia, que declarou íhZLll·o cm nouw da.~1uelle a quem
nícou·o ao Trlbunul da Relação.
Conse~uintemente, nüo podia legalmente o iutitul~v" preoidente do Est•do-o coronel
coronel ValladU.U inve:~tit· u !unc<;iioprc~:~idon Vu,ltu(lú.o.
ciul, nem o seu substituto.
Foi proceôsndo o tribun"l da 1\olacilo pela
1\.l.lsu. u.sl'icmlJit!a. (le Arac:1j ti, peio com pt•omis;)O
Chega o tempo du posse dos eleitos.
Adiuda a assemloléu do lto•ario pa1'U 20 de to1nndo no coronel Hol'LO., pt·ocas~o curncço.do
novembro, competiu pela Constituiçilo ar·t.29, n;L sessilu m·diuu.rio. do auno lindo c que con·
no Trlbunul dul~eleçilo tomar o cmnpr·omlsso tinuou na. sessão ext.J•uot·dioa.ría. t·cuuid~t u 20
nos eleitos, e por isso o.pres&ntn.ndo-se o co- de tni.l.r·~o. sondo u.p~n;u;; du.drt ;L pronuncia atú
ronel Antonio de Siqueiru l:lot•tu pel'ilnteo sou onccrramouto, nü.o se fu.xondo o ,iulga.tribunal pre:<tou o cowpromis.;o •legal, do que mentu pM·a cwitn.J· o rccur:;o tio rovisilo pu.ru.
Joi.Javro.do termo, passundo·llle o presidente o ~upt•enJO 'fr1LUUiLl Fe•leml; que com cm··
do ostndo. Dr. Culazuns a posso do govet•no O. teza farüL tu.boa raw. des::;e o.corvo do mi·
24 de outubl'O, termo do seu JlO!'iodo go,•et·· :,er•irLS.
E' o processo pol' preva.l·:cu.r;ii.o contr~ ma.gis~
namen\ILI.
Estava. nssim ompos~ado e no A·overno o ao- trndos honradissimo.o;, que tivomm a coraroneU!ot•lD., npesat• da nmença de pt•is•io que guiO do 80U devei', o srlo por isso victimu.s da
OID pulncio·jiJz-ilte O Dl'. JoãO Vieii'U, pt•esi- prC:lpotenciu. que niio ou:-m condomnnl·O.'!I pelo
receio da. revisão. Os dosemlitu•gadore,:;, ul~
dente acclumudo •
.Eis.que·na úll'de desse mesmo dia 24 de ti vos bn.stantc pu.ru. comparecerem pot•anto
outubt•o chega da oopiutl fedot·ul á capital do es~a lia do rmppostos juizes, niio so doli~ndc·
estudo o coronel Vuiludiio c tomudo o seu ru.JIJ,nt;uu.r•la.udo a oppot•&uuidude do l'ocurso . .
compromi::;so, por sua fnhm. asscmbl~a. insta.~ quo u. coi.Jil.I'diu. t:l'itnino.su. p!'Ocura a todo o
llo.-se em pulacid, npoderando·•• do govet•uo. tmnsc illuilit•.
Os Srs. senudot•cs tor•io lido bojo o tele·
Dous governos, portanto. uoEstwlo: <lo um
lo.do o Coronel Horto. elegivel e J·econllecic.lo g-t•u.mmu. de Amcujti, publicado em alr;uns
eleito pelo porlet• competente e m11is poderes jot•n•es, re1ot•iudo um c •loiJt•e decr•to que
do Estadot de outro ludo. o coronel Vnliadão. especiticu. como cu.sos de impossibilidu.do
inelegivei-nõo reconhecido eleito por poder moral para u.:~ aposeutu.dorius de ompre~u.dos
u.Jgum do Estudo o st)mento apoin.1lo nu 10t•va vitalir.ios-o nü.u roconbocor o govoi•no,·th.llni'
tlrJ.~ i nsti tuh.~Cic.->, couclumnu.l.'íi.Ót'lll peq uonu:;
de que dispunha.
Então plll!sou·>e no Estailo um factn, que c.lelictos o outt•<L-; l.ieocidu.des sttmelhnnto:;.
Um attenLaudo duplo {~OllM'lL dous preceito~
ÍU$ .llonrlL ao·e~pirito demuut'tl.tico Un. minha
terra. Entre um govtn•no lu;;o.l (• outJ•o ille· cousLi luciuuu.es: um qw' :olt thz tJO!'dtw por
gltimo não foi duvidosa a oscolhu; em geral sl~ntew;a os cu.rgoo in11JUovjvuis, o outro quo
Sanado Y. · II
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só admitte aposentadoria po~ invalidez no gos,nommmdonovosempregados,at•recadando
serviço da nnção.
impostos oto.
.
Pois tudo Isto Jhz o coronal Vallndiio, corno Os Intendentes o conselhos legaos protesta·
arma contm os illustros magistrados...
ram pela Imprensa continuar em seu cargos
O Sn. LEANDRO MAcmr.-E pot• decreto.
ató o fim do porlodo, atropelados, tosse como
lb,.o, o muitos tcom continuado.
O Srt. COELTIO CAMPos ... quo não se cur- Nesta situação so acham para mais talvez
varam perante o sou barrete de Go>let•.
do melado dos municiplos do estado; o facll ó
Nostn carreim do attontudos dostnca-se a ajuizar os conllictos e po~turbações, que tem
suspensão dos vencimentos iL mogistt•atura se dado por essa usurpaçno de funoçõos.
parn, trela fomo, obt•igar o sou roconhoci- Para romn te foi reduzido o praso do Go·
monto.
vorno Municipal do quatro a rlous nnnos,
. Depoz n força policial o juiz de direito do segummento pn:n eliminar desde jiÍ os conGararu, Dt•.•lesuino .losó Gonics, o reclamando sollws e Intendentes acruacs, que contam
a Rolaçiio contrn semelhante attont·ado, res· mais desse priiSo.
pondeu·lhe o pseudo·prcsidente quo niio re· Si Iaos succcssos são verdadeiros crimes per. conhece lambem num juiz que nüo quer ro· ante n lei penal, deve o. população e o func·
conbocol·o.
cionalismo submetter-oe e respeitai-os!
Foram demittidos juizes municipaos o sup· Foram t•eformados outros artigos da Cons·
plantes, a quem a lei garanto o exerciclo dos titnição pelo. mesma assembléa do coronel
cargos por quatro nonos.
Vnllndiio; foi augmentado o praso do govet•·
Nomeados juizes supplcntos paro. os pt·i· no do Estado, decretou olla que os requisitos
melros Jogares, quando a lei da accesso nos de resldencia o rojlt'Osentaçiio para o cargo
outros, oecupando llqucllcs as vagas por estes presidencial não suo requeridos do serglpano
deixadas.
nato; autorisou o Presidente a dellnit• os CIL·
E' como não bastassem estas medidas vlolen· sos de impossibilidade moral paro. as aposentas, reformou o. lillsa assemblóo., a Constl· tarlorins etc. etc.
tuição, em muitos pontos, entre outros ex· Pergunto ainda: podem Ines reformas da
. tinguindo os juizes municipaos e criando Constituição e outros netos desses podet•es 11·
preparadores com as mesmas f<rncções para legitimas impor a obcdlenclo.i
sómente mudar o pessoal, deixando o. .remo- Si se tratasse de uma revolução ou dictadu·
çilo e aposentadoria dos magistrados IÍ von· ra vencedora no espirita do povo; com o fim
Indo do presidente.
de uma organiso.çiio toda novo., so compro·
Nesta coolormldade um tlecreto foi oxpo· bonde, porque consultado. o. Nação ou o Es·
dido extinguindo os cargos do juizos muni· tudo elie faria confirmar por seus eleitos a
cipaes o supplentes - ; foram removidos os nova or<lem de cousas.
juizes de dtt•o!to,com prnso de tt•inta dias No regimon constitucional, porém, todos
paro. a neceitação, o Jogo um decreto decio.· esses actos silo insubslstentes o nullos, e niio
ro.ndo v~~gos os togares nilo nccoitos, podendo obrigam a populaçilo, que com rasiio se opo presidente nomear novos ,iuizcs sem certai põe e pt•otesto..
proscrlpções legnes, ó. vontade,
Conscquoncla dessa annrchin politica a
Os juizes, salvo poucos, nilo nccoitaram ns nnarchlo. jurldlca social, administrativa dll
remoções, porque niio podiam tomar no sério Estado.
essa refot•ma da Constituição pelo. nssomblóo. Nilo tem valor n lei no Estado, desde que
quo o fez-, e continuaram em suas co- em nome della, e contra olla se commettem
marcas.
hol'rorcs, ni!o hajulzes, lt•lbutlaes regulares, ó
Os taes juizos propnt•ndores Jbt•o.m ,iá no- tudo duo. !idade e confusão; desapparecen om
meados, e occupam as varas de dit•cito, o.tó gora! o fôro, fez-se orgam da autoridade, a
as novas nomeações, ~ uo sahirão jó..
prepotencia dos Cltudllhos locacs, verdo.deiNilo Ira duvida, portanto, quanto " dual!· ·ros cogumellos trnsldos iL tona social e que
dado do jud!caturos: uma constituida legal· dispondo tln for~a nilo respeitam a llliermentc o outra sem legalidade alguma.
darlo, hom•a, vida o c: propriedade dos que
A dualidade dos govot·nos mu1liC1paco ó ou· niio tem o mesmo pnla<lat• politico.
tro liJ.cto const<tnto.
Longo scrl11 desfiat• essa ~OJ'io do conlllcto;
Depois da nova udministraçiio ll•ntou logo n o uttontados contra a populnçilo perseguido.
policta de l'Ccrutnr o afugentai' '" guaJ•tias mu· peliL situa•;ilo domluanto do oapltiios·móres
nioipaos o de hnpedh• o pagamento dos impos· do tompo.
tos munlcipnos aos ~~gontos logaes pnl'a indu- E contm tudo isto niio !111 para quem t•ezil·os ao abandono dos cargos.
cort•a a populaç[O sotrredorn, porque se aoba
Frustada esta medida, passou a lorço. poli- lnactlvu e dosautoradu u m~~glstratura, para
ela! n depor Intendentes o conselhos muni- os trodores fedoraes tranca-nos o. porta a fe·
clpaes, pondo á ~ou nt·bltrlo outros nos co.r· det•açiio, só rosta o. humilhação de support11r
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rognlotos, o curtit•as mngollS, que nos atrligom
omquanto contra essa situação violon ta mio
for applicndo algum romodlo heroioo.
Que oilo venha, porque isto niio ó nem
pódo sot• uma sltuaçi•O repnbilcana.
OSn. PnESruENTE- Poço a V. Ex. licença
para observar que a hora do expediente osb\
finda.
0 SR. COEWO E CA>Il'OS-Apezat• ÚO oncom·
modado, tlfJS8jO tot•minn.r n minlta nurrn.çüo.
Digne-se V.. Ex. do consultar o Senado si concedo prot•ogaç[o da hora por trinllt minutos.
(Cousultado o Stmado, J concedida a proragaçao,)

OSn. Pn.EstoENTE - Pórle continuar o nobre
senador.
0 S~t. COELHO E CA.Ml'OS- A annrchia em
todllrl os relnçüos politicas o sociaes do estado,
o regulismo, o despotismo substituindo a autot•idado o a lei -a invot•sao completa, absoluta dns normas republicanas, eis com ver·
verdade a obra do Sr. coronel Vailadiio' no
seu estado natal.
·
Obm tudo isto, atreito dn intervenção cri·
minosa das at•mas fedemo> no governo do OS·
lado, e portanto do governo da Uniiio a conta
de cuja ros~onsabilidnde correm o>Sa anoma·
lia de dualidade de poderes o suas anarchicns
consequencias, que uma prudencia olementat•
poderiL ter obviado·se n condescendencia pessoal não sobrepujara os deveres do governo.
E' para notaNe o pt•otesto que levanta o
pseudo presidente, contra reciamaçües e actos
dos representantes ou dos poderes federaes
tendentes a corrigir essa situação inconstitucional amelindmndo-se em nome da auto·
nomla do seu estado, que não admitte tutonas 1
Adm!ravel! Curio~o o respeito pela autonomia doesta•lo, hoje, quando hontom contra
ella so insurgia escandalosa, criminosamente t
Fúra o mesmo quo a~uelie que tomando
pela força o objecto nlheto protesta conlt•o. o
juiz que obrigo. 11 restitmçiio sob o funda·
monto do que o que se acha em seu poder
ó'seu 1
Não se vó o sr. Valladilo no sou omc!o dizer que niio ha assembióa do Rosario, porque
alie a dispersou! que o vice-preshlenle om·
· passado e o aliU<Iido presidente, nilo s[o governo, porque quem se acha do governo é
olie I E nilo se acha 110 gorerno o presidente
a que nllude pot·qno continuando no Senado
nüo pode acumuhtr e perdeu peh> conotitul·
ção o cat•go presidencial, quando a verdade ó
que pat•a a aeeumu!ação e a parda deve pro·
codet•" posse-e esta nüo tovo !ognr ·pela
usm•paçao havida!
. Nilo importa que a assemblóa do Rosal'io
sqja a verdadeira, n[o importa que o vice-
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pt•osldonto empossado e o presidente impossibilitado sejam Iegltimos. O que importa ao
coronel ó o lacto, cí a dotcnciio do poder justa
c in,justnmenta, 1ega.l ou illogn.Imento.
A posse mesmo precarla e violenta, contra
o direito e a lei, cí o sou titulo, ~oln sua dou·
trina de quo o quo estD. feito esta retto!
Sonhares, ou sol quo no rliroito publico,
como no direito privado potlo dar·se lambem a
prescripçiio do modo que a ordem rle lacto se
convort;L om ordem jm•ülicn., Mas como e
qunnrlo cí a quesl!io, ·
Pat•a essa conversão da ordem de facto,
ussJgnaln.m os publicistu.s condiçúos: o. o.ccoitação pot• voto. expresso ou tncito do povo, a
sua approynção pelos porlm•es publicos.
Si cm \'OZ dessa. a.cceitaçüo hn. opposição,
resisteociaou luta,poevaleca o litcto por momentos, não ha ordem de direito. 1't•iumpbe
ernbot•a o fucto, não o approvando os poderes
pt~blicos, não póde ter a consagração do di·
rotto.
E' n. doutrina. corrente. (Apoiados,)
Pergunto: qual o poder da União ou do Estndo que prestou annuencin, approvou essa
ordem de facto existente em Sergipe !
O Congresso Kncional que, desde o o.nno
pnssndo, trata de medidas que ponham o Es·
tado a salvo d'essn USUI'paç[o 1 OPoder Executivo, que em sua Mensagem refere o to.cto
e solicita providencias, que declara urgen-

tes! O poder judiclnrio, quando pet•ante o juiz
seccional rio E•tndo cot•re um proce&•o por
taes crimes politicos?
Por outra parte nenhum dos poderes rlo
Estado reconheceu o governo do cot•onel Vnlindão.
.
A vet•dadeit•a llSSemblea do Estado, a assem·
blea do Rosario declarou-o não eleito e inoglvel. O presidente do E•tado do então, o Dr.
Caln>ans em seu Mnnilesto qualiflcou·o do
usurpntlor. Quanto no poder judicial J~ rotor!
o que cstiL a som•er n. magistratura pelo cri?IW desse nã.o reconhecimento.
·
SI alguma pt•ovn. ainda fosso necessaria. seria para invooa1• o testemunho official por
actos diversos do governo do St•, Vallndiio.
Ahi es!t\ n dizei-o sua mensagem lida pomnte n falsa assombiea 1t 20 de março ultimo
nn qual declara que ó preciso conter esse
runccionalismo ou magistrados quo desde o
mnis i!!ustrado ntc o mais inepto, não reco·
nllecem o sou governo.
No decreto, que baixou extinguindo os jui·
zcs municlpnes dó. lambem como fundamento
esse niio reconhecimento.
Niio ó somente i•to:-Fundnrlo no al't. 33,
n. 7 dn Constituição que permitto lovnntar·
torças mil itares quando occorro comoção intestina ou porigo imminento, outro decreto
foi expedido pelo psoudo presldonto nugmen·
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tnntlo a fot•ca publica quo de 350 prn~a< rJUO clonnl directa, definitiva. Como a solução con·

dnntes crn, consttt sm• hnjt• do 800

prtLPU.~.

stil;ucionnl?

Orn, si ó V~l'(lntlril·n n 1\HHIIIUTenTo, quo O lllu<tro Rossi consirlom direito o dever
commoçúo ó essa, qual {·:-;se peJ•igo immi- da. nnu1o intorvh•-nos cantões prt.I'<l garuntirt.
nentc ~

Populnciio lnbrorimm, ordeim n do

de Sergipe, porque

es~as

portnt•b.tçüe_., sons

Jm, gue perigo u.tnr"!nçrt n urdem puLIJca. no

Est1ulo ? !:ieril. pu.ru. su bmettm• os nd vet·snl'ios '!
E porque es::;n. submissão violcu tn. somto pol'
que ollcs niio pndom rligrmmonte roconhccot•

o sou governo~

'

li'
I i
'

I I

lh·l ::;uns con~tit.uições no duplo JlOtlto do vista
dit•uito....; do govm•no o dos direitos do
povo. Um ~ovcrno, diz.elle, ó derribado ntn.·
cndo por unut facção?- A nnç110 gu.rnnteo go ..
vorno-o povo ó lesudo em seus direitos, ó
usut•pnd11 tL suu. sobel'nnin. pelo governo, que
tom ?- A nn.çii.o garanto o povo.
Gm•n.ntin. do govorno o garantia do povo
sü.o ns dun::~ cqun.ções Uo problemn. da. in·

Es~ulo üoõ~

Essa pensamento do iltlao govct•no •1o Es·
tndo so l'ove'a. u.indn om outro neto em flUe
distribuln•lo a forçn pelus locu.li·iitdes d1\ como
1\tndamento a nt•recndnçiio dos imposto;.
E' uma. novidn•lo pr•opt•io. dn. t:~itunQJ.i.o uno·
maln do Estado o cmpt•cgo dn JiJr«n nn arre·
ca,lnçoiio dos impostos.
·
E' que nilo b<LStTt o pt•ocedimento ,judicial
quanto aos relapsos? ll' quo n ]lopuln~iio •o
recusa no pagamento dns 1m posto.;, fucto que
nunca occot•t•ou naquellc estado?
Sará que os contl'ibulnte.; r<•putem illegnl
c innttcndivel tudo o que r~t·ocedo de tu! ~o·
''erno. que reconhecem file~! timo t
Eu niio cr·rio que as CDIII"US t.<mlmm clm ..
giLdo n. tnos n.purns, o no seu officio uo Honndo
affirmTL o coronel vnllnd<1o que em to1lo o es·
ta1lo reina a paz.
Si l'einn. pnz par•n. que ess:1 forr:n numerosa,
que consomo as t•endns toclTLs r/o estado?
E' que hn tambom " p11z de Vnssnvin, e
para estnbelecel·a pelo silencio o tnciturni·
âade do povo se augmenta n forca pur11 o di·
!cm ma do erô ou morre?
'
E' este um rúconhecimento que honre o
reconhccirlo?
Tudo prova, Sr. prosidente, quo a ordem
do facto existente no estado do Sergipe tJelos
protestos da populacilo o rept•oV••\•iio dos po.
deres publicas, estiL longo muito longe do
constitui!• uma ordem do direito.
·
Continua a ordom de faeto,porqne continua
a usurpnciio dos poderes do Jlstndo, e e con·
trn. semelhante sltunçii.o, que :;o J•eclnmu.m
providencias.
Remedias rlevom havet• parn que o regi·
men democra.tico niin SC'jn. umn. irrlsilo, umn.
mentira : 1•emedios legnes ou oxtrn.legnes,
sondo que estes quando os tivessemos o pudessemos, sómente s1íO justificados si o 11ovo,
em desespero, j1\ nito confio. nn lei o nos '""'
executare:;.
Nilo ó este follzrnente o nosso caso : bn !'Cmedias nTL lei. Qllltes olles ?
Por umTL parto OOJ'l"O pornnto o juizo sec·
cionut do gstudo um pr·ocusso cl'iminnl,it e.., ta
hOra pendente do dospncl1o de pronuncia
ou nilo pronuncia do I'cspecti vo JUiz, Sori•
uma soluçilo indh•octn.
Ha, por outm parto; a solução- constitu·

tCl'VOOf][O,

No TLI't. 08 § :l" dn. Cnnstituiciio de 2,1 do
fcvcroh·o ü::>tl't lL gara.ntin. do govorno, pela
requi>isi~ilo uo auxilio d11 uuliio parlL manter
a ordom o n tmuquilldnde puullcn.
Onde porém a garontlu. lir~s cilindüos 11 ga·
rnml~t do povo contra o govet•no, quo llte
usurpa os direitos ou n soberania?
l~ssa garantin. existo como se iniet•o do§ 2
uo citado art. a. que permltte n intet•vcnçilo
pum mouter a f<'•I·ma t•epublicana l~derativa.
Sl'. pt•,·sidente, nilo ó somente quondo
nns institui~!ÜO:ii ·do um Est:tdo, ou nn pra..
tica llellns so itdituem tbrmulas mo·
nnrchiClLS OU nristOCI'RtiCU.S 1 QUO e preciso muntel' a /'orma republicana federativa.
g• nC~cc~:~su.rio tn.mbem mn.ntei' l•ssn. fo1•ma
repulolicnna Jilderativn quanuo ellu. se aclta
lillseada, detm·padn, subvet•tida.
E' a li\,ÍO dos pnblicistns.
Ora, niio estarn fnlsen•l11, deturpada a forma
I'epublicana quondo os argilas legitimes dos
podel'CS do Estado silo obsUJdos, privados de
suas llmcçües constiruoionues por um poder
de Jilcto, que lhes tolhe o exercicin ?
Hn., ou não esse til.Isearnento,essa. subversüo
si os po1leres 1io estado, usurpados, toem
por orgiios entidades em investidut•n legal,
Tllegitimas '' nu lias 1
Hn, ou não falseamento, deturpaçilo, sub·
versão, quanuo, cm consequencia, ha no
mesmo esrado dunlldade de governos e ue
assembicns, quando não lta por isso, governo
reguJm·, nem tbr·mn. l'eguJar dolle ?
H", ou nüo esse tillseamcnto, como no
mou E>tndo, si se acha1u duplicados todos os
poderes estudones e munlcipaes ?
Assim toem-se entendi<lo nos paizes todos
do regimon republicano federativo, como
oppot•tn nnmcntcJmostt•nroi.
O lllustre · Cooly; sustenta a 1lou trlna tle
que a questão ue confilctos sobre poderes do
Nslndo ú ussumpto pecullat• deli e, e comll tal
no Estnclo mesmo dove ter sua solução.
A mesmn dontl'inn sustenta Von •Holtz em
Sctt eornmontu.l•io dtL constituh;iio amorlcn.na.
Entrcl.untn, dizem estes publiuistns, ai se
lt•atn do poderes de Jltcto ou da legitimidade
~9. govoT·no do Eatndo, compete a solução ao
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govorno fcdornl por forço. mesmo de suas O Sct. Comc.uo E CAMros-,\ lei rogulnmennttri bulçilos,
t~tr flcnriiL lncomplota, mnncn. ou ca.suisticn,
sulvo si constm· do genel'ttlitladcs, como o
Sob qunlquet• USJleoto o lncontesl.nvel a preceito
con,tituclonal.
oonstltuolonall~nclo !ln intorvonçiio em ouso
como o que so pn.ssa. no Esto.do do Sergipo.
Por isso seg-urn.monts nilo foram u.inda I'e·
(Apoiados,)
gulumento.do.s o:~ al'tigos corr•elntosdas consti·
OutJ•o ponto a vontlln.r ua quom l'Ocnpoto tuiçtif1s dos povos flUa so l'Cg'Om pelo systcmn.
a iniciativa da intorvonçüo na hypotlcoso fcdm•ntivo. Nos E>taclos Unidos, se conhece
existente. Do Indo us theorins e opiniões quo do onda caso especial, providenciando-se iL
respeito liCgundo IL natureza rlello. Assim no.
so disputam. notar•cl por agoriL que~ como Rcpnb!ictL
Ar~cnilnn o no Suísso, Ora, lca
mclhot• Interprete da• lois, a pt•atica gemi- seculos ó fcdel'açii.o
a SuiS.SiL, ha 111111S do semonte obsci•vadu. ú o mais segm•o guio..
enio o.; Estu.r!o.; Unidos, lm pouco monos do
Orct, a pratica rios pnizos rio instituições Sl"!culo o. Republica. .Argentina. e assim tem
congoneres commottA essa. i'uncçii.o u.os rorlercs secnpC'o pl'occdir!o. Pot•quo? Niio s!o pela
propl'inmcntB politicas, nos polieros activos, clil!lcn!dw!rJ dct mntel'ito, como pela melhor
uo Congresso o no Podet• Executivo, o nfio ao solur,ü.o 1lelhL.
Pod1't' Judiciaria.
Em nosso paiz Jn<>smo lco um precedente
Nesses paizes n questão tem-se levnntndo annlogo, com r•cla~üo as dilnculdn.•lcs da exquanto itcompetoncla pc•eferonte do Congresso ecu(;ü.o tlo Acto A•lrliciontLI do 12 de outubro
ou do Po•let• Ex• cutlvo. O Podct• ,Judiciario, tle 183·1, pretendendo um i!lustt•e est~d!sto.
sempre em discl'etn reserva, não so immiscue porucmt lei intet•pt•etativo. de todo o .\cto
nu.R questões esscmc1n.lmente p,.Jliticas. ques ns Arldicilllltti ro~olvm• os conllictos IlGlas lnva·
que l'espeitum :L poderes 1lo l'11cto, ou lrgititni~ ~-u~ s Ncipt•ocas do po·'m· gel'al e Uo provin·
dnrh.• do :,rovm•no, snh'O quanto :L acto desse ci11I. O bom senso rlo p .rhtmento achou mais
poclfl' d" que se l'ecot•t•c, que o Tribnnnlnn· pr•n.tit-o r'~soil•er ~oobro cada iní't•acçiio espeuulln, som a.nnullo.r o podot'i funcçiio que o. cial, c us~im SJIDPl'e ::;o procedeu.
ont1•o podor compete conclusivmnomc.
Pa.t•eco que >e pc·ocedct•t\ com corto. pt•obo.·
No· Mexico, federnçilo como o Brazil, õ do loilirlo.tle ~e exit' e t•esultn·lu ot!lcnz em bem
Senado ~ competencia. Em nenhum caso o d11 or•t!mn e rios ''h•eitJI:I compt·omottiflos, com
Portm• .Judiciario.
JL promptilh~LO flnen ca:o:n reclLLma.,autorisando
Entretanto, os in\üressndos no cnso do Set·· o congre~so o Pollm• executivo u. intervir sob
gipe estamos dispostos n votar por todas ns certus Ouses o t•cs 1l\'Ol' o C·\nflicto.
competcncia~, seja o Cong-resso, o Porlcr Executivo, o Supremo Tribunal Federal, ou O Sn. CoET.no RoDRIGUI~s - Nomcanclo·S)
qunlquer outra ~ol'poraçiio, comt.nnto q~e um intot'\'t.mtot•.
seju. a competenem. flr•mndn, sem mtracr;no
O Sn. C01~c.no r·: GAliros- .~pnlnclo: Estabc·
pO~ir.iv1~ !ln. lui ccmst.it.uciona.l.
loçn. t• COIIg'J'(:s~o nJoi bn:;o& do inteJ•vent.;iio o o
O quo quer•emo~. e pedimo.:~ tJ a. solução !lo Po:1er Executi\•o l·or seu iutcrventm• vti. uo
conflccto ; porque sem clla, "~a qual for, não e:;tad~~, aprecio du qno hu.lo está a ,im~tit;a, e
havert\ a ordem, a paz. n tranquiliclurle do rcstabeloçct n ordem constitucional, (Apoiado.<.)
que tanto precisa o estn\lo .prol'unrlnft!e.nto Entretanto si provalecot• o alvitro ela regu·
convulsionado por esse mctdente pohtJco, Jnmentncilo do nrt. Qu que n rogulnmentaçiio se
quo tllnto compt•omette n sun vida normal. l'o.çiL: mns quo se tenha o p:Lr.t•iot!"no, o bom
Outra nmtet•ca a tJ•atnt• ó o modo do decrc· stm~o· de fazol·n., 1lu modo quo ns OfJ\niões se
tar ~ !ntet•ven~ilo. Fn!la-so em rognlnmon· cnnchognem o nãn fiqnornoz; [lffi di:::cursos e
tn.r n nrt. on dtL const1tuir.~ão-E' que esto :n•.. p:~hcvms som resultiLtlo, ou so!uc•lo tletln!·
tigo não ~údo ser upplicn.do Hem bln' reg-uln..- ti vo.
mentnt.lo ~ Já o tem s1do omboru. em tm~os E' pl'a·•i:.:;r-, urge. quo uo incendio ~ue
divec•sos quaes os do,Rio Gc·ande do Sul, San· ltwrn ··rn nlg-m,s E~latlufl, pB(OS rlo:ó!pNpOSit•JS
ta. Ca.tlmrluu e AlngOilS.
rlo~ srm.s guwrno~ u lr·gi~IHLUl'ILS ~o lew um
O estado Ue toõltio, mu.tet•in. gl'o.vo, nprsar 1·nmo·lio i•J•nmpto no m;LJ. o rcslub(•leçn-:ou
do nii.o regulo.mentudo, tem silln docl'ctn1lo nulle~ qun.nto tLutes u. Ol'dcm cont:tiLUclouu.l.
por vezes.
N1to ó essencial 1t lel I'egulamcnllw par~ U!!t Sn. ~E:';.\.DOI-:. - Diffíail.!m J'CIII.
dn.r·i'O IL int.Ot'VCUf;iio,
,
O S1t. Cm:LIIO 1·: C.\~IPos-Dlflici/!!m 1•om\ diz
Nn lcypothese do § 2" elo ~.r~. n, ."C!U tluv.c• o nollrn :-mnadol', o ou <!Ompl'chondo ; m1ts as
dn u. mais complexa o dlfficcl, dtlllotl o dot!un• rliiJ!cu!dnrles forCtm Jeitos pnm SO<'em vonna lei todas as ch•cumstllncias que possam chlns. o níi.o ó ottti•n. CL nossa. missü.o, o do
occaslonar a !ntervonçiio.
governo quo velo sobro ns nccessldnt!es do.
ot•dom publlcn.
0 SR, COELHO RODUIOUEs-Apoiado.
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'Dif!ir.ilcm J•am ,· mas JlOt' isso mesmo mn.im• do lor doct•otos inconstltualonacs, nlarmantcs
devo aer o nosso ompcmho, 110rque so o cuso como esse do fl•lso governo do meu Est~do,do
Uo meu Esüu.lo,por oxemplo,flcJU• ~em soltH;1i.o, que dii.o noticia os jornaes de hoje.
nii.o serit ello Homonto f')IIC! terá a. solfrot•, o Rmnctt.o h Mesa tL roprescntacho, CJUO scrú.
prcaoclcnte Oan, o mnl se nlashmiL pelo• onvlntln. li. commissiio mixta, publicada no
mn.is osto.rlos, :L pot•tn. l'l'n.ncn rt C!LlHiililngom Diario rio 0D11!JI'c~so, o que requeiro.
nventureim, o a. RopubJicn. fetlm·n.tiva. 1lo
Brazil, proztt dos pt•onunchtmontos, niw soríL (Muito bem; muito bem,)
uma. formn ile g-overno digna de um povo O SR. PHES!Dtm1·g- Seri• remottida a ro·
clví!isnclo avido de suas liberdades (Apoiados,) presentação i• commissiío mlxta.
O mou Estado ntr~vessn unm slt.unção
Como o Sr. senador fez um requerimento
critica : todos os seus poderes dupliandos, n vorb·.tl, pedindo que esta mcsmn ropresontn·
ordem e n libcrdnele compromctLidns, não <~ão fosso publicndtt. no Dtario do Congresso,
!ln tal voz outro estado em Jgunes cireums- vou submottor a votos o requerimento.
tnncias.
Suhmettldo n votos, ó ~pprovarlo o reque·
O SR. CoNLuo RomuouNs - Creio que não rimcnto.
ba outro Est_n.,lo cm igunos cia.cumstnncins.
O Sn. CoELHO mCA~rros- Só tnlvez o Rlo
ORDEM DO DIA
Grande do Sul, mas este ••.
0 SR. COELI!O RODRIGUI~S - Nem mesmo O
Rlo Grnnde rio Sul.
ContinUo. em 211 discussü.o, com o parecer
da
Commissão de Finnn~ns, o projecto do
O Sn.. ComLno E CA:'!fPos-De o.ccordo, ilem
mesmo o Rio Grande elo Sul. porque est~ Senado n. 17 do !SUl, quo m•íin uma alfan·
tem ns armns nas miios e pode lutar com o doga em Snnt' Anna do Livramento, no Es·
tado do Rio Grande do Sul.
refugio que lhe pt•estn n va.ta ft•onteirn.
Eu faço um appollo no patriotismo e a 0 SJL, VICENTE MACHADO (pela ardmn) -Po·
sabedoria do Congresso e dos ·podores da ço n V. Ex., Sr. presidente, que consulto it
Cnsn se consente na inver•siio dn ordem do
União para quo umn solução se propa1•e.
dia, nfim <lo que s~ja discur.idn o votada em
As desgraças do meu Estndo são umn. 1' Jogar a proposiçiio n, 02 da Cama1•n dos
nmonça a todos o ú p1•opria Republica,
Srs. Deputados.
UMSR. St~:-1ADOR-Apolado, podemos todos O SR. PnESIDENTE-V. Ex. requet•, porpôr a barba do molho.
tonto, urgoncia1
0 Stt, COELHO F. CAMPOS-E'· nO>SO empenho O SR. VICENTE MAOnAno-Sim, senhor, na
no1•malisar a Republica. A republica não tem
inimigos estranhos que possnm nssoborbal·n. f<irma elo J•ogimento.
SI ha Sebastinnistas o creio que os haja, po1• Submotti<lo a votns o requerimento do ur·
interesses o!Tendidos, por soudosas reco1•da· goncla ó approvndo.
. çücs que lhes vão na alma, ou convicção sin·
O Sn. Pnt<siDENTt~declara que na tllrma <lo
cem, quo cumpro respeitar, n[o serão ellos ro,!.l'imonlo vtLo con:-;ultiU' no Senndo'ill onssum·
os demolidm•osdn Republica; porque n Repu· pto 1i do tnl nn.turoz11 que, nü.n sendo
Jrlicn ó uma Jiünlidnde hisl.orlcn. do nosso t.rntado immcrliatnmcnte,torne·se nnllo ou de
continonte. (ilpoiatlrM,)
nonhn m etl'oito.
A RopulJiicn. dovo m·rocoin.r-so rlo ai, do eJe•
r.onsn!tndn o S onnelo, este resolve pelu ne·
mantos que contem, <lo ambições quo so go· gntlva.
ra.rn, cln. cnudllllngcm n.ventul'oil·n., dos seus
Continua n discussão interrompida.
proprios erros, dos erros doa sons governos,
entro os ~unes não sm•ú. menol' deixa.r o precallonte dn Jlcar.som soluçii.o cnsos como o de
O St•. Plnheh·o 1\lnchndo tove
Sergipe o someihnntes. Disto sim é que po- occasiiio na ·uitlmn s,;;siio, qunnelo combateu
deril poia doscronr;n e pela deslllusilo tomol'oSe o pnrecer ela Commis,üo do demonstrar que
n Republica.
csso pl'o.fccto de~rcspeitn. Jntol'esses impot•tun·
Mn.s pn.ra con,iu'rn.r tnc::1 perlgps ltn. um re- tes elo fisco, como n rapt•cssiio do contmb~tndo
media mnis que tudo omcaz-o prol'esscLr-so, no EsbLdo do Rio Grnndo do Sul. Nessa oc·
qunnto posslvol, o J•ospelto !L lei, JnY.Ci·n. res- cnsiiio r•ogueJ•in que fosso o projQcto enviado ú
JlCltnr JlOr torlo modo, rostnbolocenelo·so n Commissuo do .Justi<JIL o I.ogisinçiio pnrn sobre
ot•dom constil.ucionnl om todos os E•ta<ios, ollo dnt• JUII'ocor•. Reproduz e;se roquet•l·
pnm que a l!epuuiicn da constituição soJa o monto que floon prqjudtcado pot• tlllta de nugovot•no da Nuçüo,e nüo tenhamos o desgosto moro pa1•a se votar.
,
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Vem á Mesn, é lido, apoiado, posto om dis- Doanto desta perigo,julgn quodove ser sup·
cussão e sem debate approvarlo o seguinte
primido o art. 3", ]Jorquo as vantagens que
por elle podem ns vluvus aproveitar estilo
contidas nos at•ts. ruo zn. Pol' iBíiO ronovu o.
Rt.~qucrlmCJ)Ito
omend1L

snppros~ivn.

que fOi r<'jtlitn.dn. om 211

discussão.
'
Requeiro quo o prqjccl.o soja romottlrlo ó. Vem iL Moí-ta., ó li1lo., o.pohuln. o posta. con..
Commissiiodo Justiça o J.egisiàç[o,
jUlliJto.mcnto cm discussfi.o n. soguinto
· Sala das scssOos, 10 do junho do 1895.-Pi·
nl~eiro Machado,
Emenda

Fica adiada a discussão, sondo o projecto
romettldo iL ulludlrla Commiss[o,
Supprima-se o art. 3' do projecto n. 7 em
Entra em 3" discussão o projecto .do So· discussiio.
nado, n. 7 de 1895, substitutivo do de n. 2,
que regula a prova de falleclmento dos mili- Sala dO< sessões, 10 de junho rle 1895.tares de terra e mat• no processo de habilita· Viccntc Macluu/o,
ção it percepção do meio soldo o montepio a
que toem drrolto as fumilins dos mesmos.
O l!iit•. Leite e Olticlen diz que a
questiio que cm 2" discussilo provocou este
O l!iit•. VIcente :\lnehndo crô at•t, :l' foi rleviria unicamente a uma palavra
que nilo tnns~rlde p!·escl•lpção regimental ahi consignada. Os honrados Senadores que
reno\·ando cm 3'' dlscussü.o, umn emenda sup· disputavam, uns defendendo e outros re,)ei·
pressiva quo lbi apresentaria na2• discussão, tando o a1•t. 3", chegaram a comprehender
c quo nü.o mereceu a. n.pprovu.çiio 1ln. C'U.!m..
quo todos cstn.vam 1le uccordo o então resol~
Renova essa emenda, porque cstrl. con· ve1•nm a cmenrln que so devia filzor ao art. 3•
vencido 1lo que ficam perfeitamente salva· para ,Jcsli<Zer n desconfiança que havia entro
guardados os dh•eitos das viuvll.'l de militares cllcs.
com a consogra.Qii.o dos n.rts. 111 e 2f'l do pro· Tratn-se realmente do estabelecer por esta
jecto.
lei um outro meio de prova do falleclmento,
O art. 3" envolve uma diapo;i~ão perigoso, prova quo em direito só é acceita com a certl·
porquanto estabelece que, desde quo durante ilão de obito. Não sendo possível apresentar
seis mezes não tenha o militar• recebido soldo, a certidiio rio obito, a lei vem estabelecer
a sua vi uva tem rlirelto a porceber as vanta- umn. outra. prova sem sor es!.o., prova 'com
gens do montepio e meio sol<lo; na Jillta de testemunhas, justificnçilo perante os auditores
prova testemunhal, diz o artigo.
dos Jogares onda os houver, ou perante jui·
Mas, pelos nrts. 111 0 2'' fica conslgmtdo que zoa secclono.Ps onde niio houver o.utlitores.
pórlo-se r~zer" prova do obito desse militai' O Senado comprehen,le que om uma justipor molo'dojustlficrtção. Entendo, o rtppolla ficativo oomo essa o auditor póde niio O.C·
para os .lurisconsultos drt Cnsn. quo neste> ceita!' a prova do ouvir dizer, entendendo
dous artigos está Incluiria n idó:t do poder quo dovo haver· tostemunlins presenclaos do
justificar o obito do que ti-nta o ~trt. 3•.
lacto.
Como é snuirlo, a morto ó um fl1cto do na· Ora, hn cortas occnslõcs em que o militar
tureza pet•manente, sobro o qm•l podo-se es· póde lit!lecer sem testemunlm alguma. rle'
t:.beler a prova, se é de notoriadado ou não. modo que nilo oxista quem informe do facto
Em todo caso Independente r!e prova os fa- o. portanto. quem informe lambem de ouvir
ctos publicas o notorios, rlosuo quo lltça pro v" dizer, que flm1ri• assim uma prova traca.
e se justifique que é publico e noto1•io o fol· Mas. h11 uma proVJI de lhlleclmento, relo.Jecimento do um ollielal, essa justificação llvamente frncn em direito, que póde niio ser
produz todos os elfoltos om,lireito pn1•n po- occeita e tlcnrom as vilrvns privadas de re·
de! a vluvn pereober as v:tntagons "que ti· caberem o melo sol<lo o o monte-pio quo por
loi lhes compoto '? A lei pretendo nos arta.
vor <lir•oi to.
Por outro Jo,Jo a adopção do art. 3" tmz tn o 2<1 ostn.belecm· o moia de obvin.r n. isto.
um perl~:o onorme : a olllciaos quo toam dei- Diz-so, pot•om, que quando ha testemunhas'
xado de receber• soldo dumnte mais rio seis prosencmes ou rio ouvi!• dizer em numero
sullleiontc pn1•n t01•mn.r prova, cssn. prova.
mezos pelo facto ue terem riesert~tdo.
Não precisa umu Interpretação multo cus· pório fl•lhar. ser fracn, não ser• o.coeltn
tosa das rlisposiQ~es do art. 3" par,, se ve1· pelo juiz. O a1•t. 3' no pensamento da com·
que as vluvns desses olllclnos podem solicitar missão de marinho e guet•ra o no dos nobres
rio Thesouro Naelonal o pagamento do mon- Senadores que o contestaram,\'retende com·
te pio emllm rias vantagens que lhes compe- plotar esta provn,quando ns tos cm unhas não
forem sutllclentes pam estabelecei-a e o
tirem como vluvas, quando nilo o são.
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juiz uii.o ac~~eltn.l·n.s pol' niio Ast.n.hr.Iecm•om loc11i ou !lsbtrlo em que resi,lla, completam a
prova plemr., PoJo nl't. 3·•, rt hnbllit.açn.o fi. ,instiflcu{·fw u que ~e referem os artigos ante..
car{t complern, de!-!cln quo nlli exlstu tt pn .• cerlentos.
ln.VJ'It. ,,H!Jstiluir(l: t'{'lbre-se :t cm•tiUào noga.
Salrt rins scosões, lO do ,iunho do 1805.tivn. de qun o officinl duJ•n.nto sois mczcs'rlei· Leite e Oit;'cica,
xou do :-ooü'I•rr um desconto no t:ou soldo,
OSn. VJCEX1'E MACHADO ()lO!a orrlam) requer
como complomcnto ria prova.
Vô·Fo que cstt~ ~trti~o nü/l Joi rerligido de o o Scnntlo consente na l'l"ltirndo. de sua
nccôrrlo rom o pensamento darJUCl!os que 1~1·· cmcn,1u. supprcssiv,t. do nt•t, 3°.
mulnram o pro,ieo:to,
O que se queria em uma prnvn que fosse O St·. Joiio N'eivn pronunciou um
declru•nda suJIIciente para completa!' njustlfi· discurso.
cn.ção.
Nln::;-uem mais perlindo n. pnJ.n.Vl'U., oncorro.Por esto. mziio, dr nccordo com nutras hon· so o. 1Hscussü.o.
1•ndos collegrts que n.bun,hwa.m nof:itns idóns
Procedo-se {L votnçü.o.
o que chega.ram o. concordar comsigo neste E' :rpprovnd~ a emenda do Sr. J-eito e
ponto ...
Oitioic~t, substitutiva do at•t, 3.
O Sn. VICENTrn MACIJADO- O quo ostir. no E' o projecto npprovn.do em 3 discussão e,
pr(\jecto ó uma prova definitil'a e nilo com· sendo adoptado, vne ser enviado h Cnmara
rins Deputados, indo antes a Commissão de
plemeutar.
O Sn. LEITE 1~ OITIOICA- V. Ex. nüo ou- ned:tcçilo.
Entra em 3' discussão a proposição da Cavia ainda n emcndn.; quu.wlo n. ouvir Iôr verti mam
dos Deputados, n. 52 de 180,1, que ap·
que so t1•atn de prova complementnr.
p1•ova os actos do Pocler Executivo e seus
o Sn. VJCI'N1'" MACIIADO - Como est.\ a~entes, praticados durante a revolta de 6
redigido o artigo nii.o podo sOl'.
de setembro de 1803.
OSn, LEITE E 0ITICICA-V. Ex. vai ver
como fica. I'Cdlgido o n.rtigo.
O !!õr. Clll'l .. tlano Ottonl pro·
Desde que a lei estabelece um novo meio nunciou um discurso.
de prova enfio refere·sea prova ou não prova Vem ó. Mesa. ó!lda., apoiada epostnconjunde direito, porque ó uma mediria excepcional, cto.mente cm discussfio n. seguinte
proP.õe que em lagar da llnlu vm-substituir~.
r&hja-se o a.rtigo da maneira. seguinte, ho.rEmenda:
monisando·se todus us opiniões:
« Quan,lo houve!' noticia ou pre,umir·se o
fuliecimento do officinl, sua vi uva requer no Supprimam-se as palavras: «c seus aaen.
ruiz seccional ou 110 auditor njustitlcução do te•~. E accrescente-se: •Nestn approvaçiio'niio
1'allccimento; o juiz julga u ]lrovn frn.ca, nfio ficam compr•ehendidos os decretos ns. 1681 e
1085 do 28 de fevereiro e 5 ele março de
sufficiente o então n vi uva vem Jmscu1• cstn 1804.
certidão e leva no juiz para compl.etnr t\
prova, como complemento, pnru fnzei' prova Sala dns sessões, em !O de junho de 1805,
-C, B, 0/loni,
plena.~
Eis o pensamento que harmoniza todus ns
opiniües e desJirz todus ns discorduncius; ri n O Sr•. COI"I'Ot\ de A••nu loemondn. que mando iL Mesa, som mais consi·
presidenta, depois da ampla disc"ussü.o
det•nções, porque creio que todos estão de Sr.
que
já
teve nestn casa " proposiçilo da Cauccordo.
mnrn
dos
Deputados que approva os actos do
Vem 1\ Mesn ó lirln, npoind!l e posta con- Poder Executivo
o sous agentes, prn.tlcndos
junctumente em discussão a seguinte
durante a revolta de d de setembro de 1803,
eu niio viritl occupnr u. u.tton~·ito do Scnudo,
Emenda
si não me julgasse obrigado n.·cxplicat· o meu
voto crmtrnrio úquelht proposição.
V. Ex. 'deve reco!•dn~•.se ·de que tudo
Substitun·se o art. 3' poJo seguinte :
quanto se péirl!a Invocar, quor a fuvor, quer
Art. 3,' Nilo havendo testemunbne om contra " mesma pt•oposiçilo, jó. pemnte os
numero sulllciente, quer prewnclaes, quer de factos, jiL per~tnte os principias consugt•ados nu
ouvir dizer, quo constituam pt•ovn do t:•Ueci- Constitnlo•<o, J'ol brilhantemente desenvolvi·
mento, a cot•tidiio neg~tth·a de havei' o ol' do pelos honrados Senado!•es que tomar~m
ficial, que se presumo tltllecido, deixado de pm•to no debate,
receber, durante um somest!'o, seus venci· Attonrlondo, pois, niio só a que nnda posso
mantos, nni repartições fiscnes da União, no adiantar sobre o nssumpto, como alndo. no
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st.~do rlo meu espirita, mo Jlmltnrln. a dnr n pmvnçiio, npproVIII' todos os netos prall·
mou voto, •I n11." qul>.osso ovitur que palrem c:tdos pelo Pocfm• Executivo o sou~ agentes,
duvid~s sohra cl!e.
quor os quo fomm tmzidos no conhecimento
O il!ustJ•ndo roln.tor dns Commiss1ics ro· do Congresso, qucl' üS que ni1o o tOram, mo
unidas do FinHnçns o Constit.uiçii.o e Podere~ p;u•cco quo ó h• muito longo. (Apoiados.)
disse.. nos, nüo súmanto no part'CCI', como no Bu estou convencido do que muitos dos
dlscur;o que profilrlu em sua justincnçiío, netos prntiC!Ldos po1• u.gentcs flO Podm• Exeque a approvação contida na propos!çüo que cutivo foram condomniLdos pelo ox·Vico Pro·
tm discute, era rcsti•iota nos decretos que sldento dn Republica ; estou coJ•to do que
ncompanhnram a mensag-em do ex-Vico-Prc· est11 é n vordado ; mas, quando duvidas tisidcnte da Republiça; ma.~ quem que•· que leia vesse n easo l'o•pei to, toril1m alias sido dlssi·
nquol!~ proposiçilo verá que, longo do conter padas inteimmonte pelo que aqui refe1•iu o
olla n. minimu. restricçiio, comprehend('• nobre senado!' pelo i'nrnná a respeito do go·
abi•Imge to•los os netos prnticodos pelo Poder nomi Pogo. Nilo é passivei que o Governo
Executil'o e seus agentes, porocco.siiio lla re.. tivosso.approvado os 11ctos pratic.tdos por
volta do O de setembro.
esse goncl'n.l, actos dos qune~ resultru.•am,
Disso-nos o illusti'O relator das Commissões segundo disse o nobre Son11dOl' pelo Pnrnnn,
reuni•lns que para excluir qualquer rluvida entregnl'·SO aos revoltosos armamento e muo.hi flcavn. o pnrecer; que, rccot·rondo-so ao nir,üo• de que elies careciam. Será passielemento historico, se veriHcaria quoes os vei q uo o Congresso approve semelhantes
actos que o poder legislativo quiz approvni', a.ctas·!!
•
Mns, si o\ conhecimento dt~ lei, no nosso HIL poucos dias, o iiJustJ•ndo senadO!' poJo
pa.iz. já é diaJcil, corno pretender que todos 1\l;mL!lfuio disse-nos que no sou Estado ha·
viam sido recl'utados alguns pobres que conconhecn.m o seu olHmento historico 1
Accresce que, além de SOl' iuconte>tavel fia.rn.m na gu.mntia. que lhes o1ferecia n
que o elemento historico da lei, n~ Camara Comtltuiçrio. abolindo o recJ•utamento.
dos Deputados, prova o contt•ario, isto O, Em Pernambuco, ouvi dizer que foram reque se pretendo npprovar outros acres, além crutados alguns individuas, bem como, o quo
dos decretos que ncompanbiLrnma mcnsn.gem, ainda é mais grave, que alguns foram J'u·
n proposição é tíio clara, ncha·;o redigida om zilados.
tot•mos tiio precisos que dispensa o auxilio de A Constituição não só aboliu o recruta·
qualquer dos elementos do interpretação manto, como a pena de morte ; recrutat•, fu·
zilat• süo, pois, netos pt•ohibidos em Jllco da
para se conhecer o sou pensamento.
(LG a proposição da Cnmarn dos Depu· Constituiçito; siio medidas que o Poder Exetados.)
cutivo nilo podia autot•izar, mesmo no estado
Nenhuma duvida se póde. suscitar n re- de sitio, regulado pela Constituiçilo que, co·
speito do pensamento contido nesta propo· gitando deilo, estabeleceu as medidas de re·
siçü.o ; nilo e ,Jc modo algum necAs:Oa.rio l'e· presúo contra as pessoas. (,lpoiado.<.)
coi·ror á hermeneuticn par•" conhecer n pon· Em uma das uitimns sessões, o honrado se·
sarnento do legislador, tiio claramente mani· nado!' ~elo Paraná apresentou e justificou um
festarlo pelas suas palavras.
requorunento em que jlOdia !nformuQUeS ao
Disse ainda o illustrndo relator dns Com· Podei• Executivo sobre d1tferentes empregados
missões que existiam decretos <lo Poder Exe· pub!icos que haviam sido demittidos como
cutlvo qno cat•eciarn dn npprovnçilo do Poder trnhldores i• Republica, como inimigos da
Legislativo e que os netos praticados pelos Patrln.
funccionarios publlcos, em virtude daquollos Alguns desses funccionarios,o.ccroscento eu,
decretos, deviam igualmente ser itpp!'OVndos. exerciam cargos vitnllcios, dos qunes niio Jl!l•
No Thesouro Nacional, nccrosoentou S. Ex , ti iam ser prl v~ dos som o processo estabelectdo
lbram escriptur~trlos decretos, abrindo Cl'O· por lei.
ditos o na Cnixn dn Amortisnçiio outi·os, Sori1 possivel que o Congresso approvo netos
emlttlndo papel·moodn.
desta ordem 1 Essa approvnçiio, quo eJfoitos
N1io hu. qucstiio : esses decreto~ carecem procluzit•à, que vulor torá? Nonhum, o.bso ..
do sm• ~tpp!•ovndos pelo Poder Poder Le~lsln luta.uento: os funcc!rmariosnssim demlttidos
tlvo o a ~>pprovnção prldo sei· dnda ou pm• pl'Ocm•ariio fnzer vniHr o sou dlreito perante
umn. pl'oposiçilo, como n. quu so discuto, ou o poder judicin~•lo, que niio esti• adstl'icto no
pol' um m•tlgo na loi do OI'Qn.monto, o que jul"amonto do Congresso.
lnteimmonto independente do Poder Le·
;lté mo p:u•oco mais convonlonio.
gisiiLtivo, com attribuições determinadas pola
O Sn. QUINTINO BooA\'UVA- Neste ponto, Gonstltul~ilo, o Porler .Tudlclario nü,, hesltoró.
estou do nccordo com o nob1•o Senador.
um só momento qu~ndo tlve1• de cumprlt• o
O Sn, CoRniliA l>E ARAUJo-Mas, po1• 11mo1' dever do 1\lzOl' justiça a todos nquelles quo
úquollos actos, unlcos qno cai·ccem do np· tiverem sido privados do um direito.
0
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A npprovnçiío que so pt•otonde n[o produzh•it, pois, elfelto algum.
Mesmo niio se tt•ntnndo do dom\ssües 1JOILS,
simplcsmento do fiiZOl' eJfcct.iva '' rc•pon
snb\litlade legal, civil ou cl'iminnl,•lo ngontos
do Poder gxccuti"VO qno so t.enhnm oxcediLlo
no cumprimento de ordens que lhos tenham
sido trnnsmittidas I'"'' seus superiores, a IIJl·
provaçiio do Congresso nos actos praticados,
niio impede 11 ncçiio do Potlor Judiciaria.
Com atreito, ou so tl~ttc de fazer effcct\vn
n rosponsabllidado crinünal ou se tmte do
fazer olfoct\va a responSI>biiidado civil dos
agentes do Podar Executivo, n110 constituirá
para o Podm· ,!udicial'io o menor embarnço,
nilo importari1 para ello dltllculdade alguma,
a t•osoluç[o do PoderLegislativo,approvu.ndo
os actos prntioados por nquolles agentes.
Jndopondonto, como ó, no oxorcio do suas
attribulçilos, o Poder Judiciaria nilo est~ subordinado no julgamento do Congresso.
Conseguintemente, ncnhumefi'cito ,lurit!ico
produzlrr\ a approvaçiio constante da proposição que se discute.
Produzirá alia, por, ventura algum etrcito
politico 1 ~re parece ainda que niio.
Durante a revolta, o ex-vice prcsir!onto t111
Republica carecia do todo o apoio e prestigio
da naçiio o folizmonto o\le o tuve.
A nação, cm sun. gro.ndo malorin., pronun..
ciou-se contra a revolta (apoiar/o.<) c se niio
tOra essa pronunciamento a revolu\•iío teria
triumphado.
·
O Congressó pronunciou-se contJ•ae\la, olfe·
recendo ao governo meios para 1lominnl-n ;
a naçilo prestou todo o apoio de que elle carecin. para consoguil• o que cons<~guiu: restabolccor a ordem publica tiio pt•orundamcnto
abalndn.
Hoje que 11 revolta foi tlominat!n, que nlcanoa polltico pioria te>• 11 approvaçiío rio todos
os netos do Poller 1~xocutivo e dos seus
agentes 'li
Penso que nenhnm. Nilo sou suspeito, pois
sempre que tive occliBiiio do lltlliu• a rcspeito da rovoluçiio de G de 'etembt•o, pro·
nunciei·me contrn os revottosns.
Nunca fui, niio sou o cspor·o em Deus que
nunca. serei revoltoso; quero 11 Dl'dcm, n
pn.z, a lei e, por consequencin., condemno n
n.nn.rchin e as revolur;üos constituem o caminho mais proxlmodll anat•chia.
A ravoturilo de 6 de setembro niio foi 11 primeh•a depois da proclamação ua \tepubiica ;
ó bem conhecido o resultado da revo\ur,•iio
que determinou 11 retirada rio mnroc\1111 Doo·
doro ; lloje, si o · mm·ech•l l'Iorlano ti vossa,
consultando o seu com modo e medin1\o o sact•lflc\o do sua saurlo, t•esignado o cargo, ainda
sorin. po~slvol estn.belocot'·H~ u.lg'um governo
neste pnlz 1
Me parece quo niio: as revolucõos seriam

scgu\dns dn deposiçiio de todos os que fossem
ololtos. (Muitos <~poiados,)
Resistindo, delentlentlo n legnlldndo, o mal'cclml Florinnn Peixoto prestou no nosso Jraiz
o scrvi~o mn\s ro\ovnnto que podia pt•ostarlho (muito.i apoiado.~); consoguintomonte, o.
nnçiio devinostm• o estava no seu lado, como
ho,jo dava-lhe muito l'oconhccimonto, muita
grntitlüo (muito.< apoiar/os) pelo seu prece·
tlimonto, acima do todo o elogio.
Qualquer que Jbsso o motivo que tletermi·
nau a revolta, ou a ambição do poder ou o
rlespeito, o que ó certo ó que olla tcnri\a a
enthronlsnr n. nnarchia no nosso paiz, o que ó
cer•to ó quo todos os que a combateram, pugnando pelo restabelecimento da ordem,
pre~taram relovanHssimo serviço,
Vô V. Ex., Sr. presidente, que, pensando
nssim, nilo posso ser suspeito do revoltoso;
entretanto, nego meu voto a proposição que
approvn todos os netos do Poder Executivo o
seus agentes.
Lembro-me de que, por acenamo rle serem
axpedltlos os dous decretos que sujeitaram
os paizanos 1\ lei militar, l'ui consultado corno
ati vogado, a respeito e emltti parecer considcrando-os illogaes, pois que, om estndo de
sitio, niio porliilm ser empregadas contra as
pessoas outras medidas que niio as que a
Constitui~üo proscreveu, m1o sendo, portanto,
licito impor a pena de mot•to.
Niio JlOSSO tet• uma op\nl[o como mlvogndo
e outro como senador. (Apoiados,)
A po\iticll que proten1\esse exigir do mim
somethante sacriftcio, nilo podia contar commigo,
Si o substituti·ro, apresentado em 211 discos·
siio pelo nobro sena·lor por Minas, fosso
ngora restabelecido, do boa vontade, votaria
por o\lo; mas S. ~x. preferiu apresentar
hqjo um11 emont111 restrictiv!l da proposlçiio,
votarei por essa emenda.; nii.o posso, porém,
nem devo votnJ' pela pt•opos\çiio, tal qual se
nclm redigida.
Eram estus, Sr. presidente, as considera·
çiles que ou protond!ll expor com o unico tlm
do ,lustil\cnt• o meu voto, ~e explicar o meu
p•·ocedimento, Hobro o qual niio desejo que
pnii•o 11 menor duvido.. (Muito bem., muito bem.)

I

O

I

l!ilo• • •Joa<Jnim l\lln•tlnho-

Niio fossem tilo sevoms as apreciações emit·
tidos so~o o prqjocto, o omdor nilo ocoupar\a
11 11ttonçuo do Sot111do envolvendo-se om uma
questão tilo debatida. Mas attemlendo a essas
clrcumstanc!as c porque rat•amente occupn
11 tt•ibunn. espet'll que o Senado. sem grande
constrangimento, lho conceda o tempo necosSIIrio para razot• 11\gumas consldomçüos que
lho occorrem.
O dever rio homem pu bl\co ó ser sincero, ó
tle\xat• que os acontecimentos se. reJUctam e se
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desenhem no seu cspil•ito com o mesmo ILII· de pngnmcnto da divida. Em qualquer <los
tomatismo com que n natureza ~c tlcsenlm no. casos, o Congresso reconlwccró. a dlvldn, reco.mu.ro. escura de um photo.~l'npllo, assistindo, conhflcerll. quo o decl'Cto produziu os seus
como simples rspoctndor, /J. lucta Interna que atreito.< c ip.•o facto não pOtlct•ó. •lcixnJ• do
se trava entro ns idóns no interior da sua npprovnr o neto do Presidente da Repuconsclcnnla sem opinião prcconccbidn., sem J,Uca.
·
vontade de pensar deste ou dnqucllc modo 0 mesmo sr. Senador pnr Al,.gôns disso,
porque n. ningucm C!Lbc tlt!SPjn.t• quando n. 0111 np:trte, •<que 0 governo de um EStado dero.zão talln. Deixemo-nos levar, mnniotndos, cll\rndo cm sitio era um simples a:;:entc do
para os pontos onde exist"m os argumentos Poder Executivo •. orn, tal principio nüo ó
mais rortcs c convincentes.
sustentado cm fncc da constituição que mnnSi a sinceridade ó uma do.s primeiras qun- tom a autonomia do todos os Esta•! os. De·
lidados do homem yubllco, n Jolornncin, c<Sa monstra 0 valor, e 1\iscuto a slgnlficaç[o ~
vh-tude sem n qun a sincoritladc não pôde nppilcn~1ícs genericas da pnlavr<L guerra. 81
cxlsl.il', ó n primeira das vh•tudes dos povos 11 constituição pormitto appllcações de cortas
que so governam livremente. Aquclle que leis cm tempo do guerra, para que tamanha
tiver o pretenção Infantil ile suppor que n celeuma em combatei' na leis postas em vigor,
verdade politica est~ toda comsJgo podcr1i, si guet•t•o houve, guerr11 civil 1
quondo multo, sor um homem intransigente
t
mas nunca um verdadeiro homem de estado. Onde a lei nüo distingue ninguem em o
A verdade politica ú a resultnnte de todas o.s direito rle distinguir.
verdades que existam no espiJ•ito de todas a; Trata longamente da !Lpprov:\Çllo dos netos
corporações- cada um dos homens e um ra· do Poder Executivo, dizendo que as nrguctor, umr~compone~te,e nquelle que quizesse, mcntaçõcs que s~ teem produzido pódem dlvipela violencin da lingungem. ou pcht "~gro•· •lir-so om tros gcncros: dlz-ee em 1" Jogar que
eão t.r:msformar·s~ cm força uniCil e •Jetcr· não se pOdo npprovllr actos que não se cominiLnte teria estabelecido, prJt' esse mesmo nheco; em 2n lagar. quo niLo se deve apncto a pcm• de torlns as tyrnnnias-a t.yrannia provllr nctr.s inconsLitucionncs; om 3• lognrmental, teria fet•ldo n llbat•dn•le do pensa· quo ltomons cultos c de sensibilidade delicada
menta, teria rm•ido, nas suas proprins bases, niio devem approvar netos barbares que roa democracia, a Republica. Entretanto, a pugnam ~humanidade.
nota dissonante dn nossa politica é justamente o conhecimento e u1n Jltcte relativo, não
a lntolcrancia.
·
ó um r.wto absoluto; cm relação ao homem o
Entmndo propriamente na mnterin da dls· conhecimento tem gmduaçõcs, corresponde
cusaüo pergunta;-Hn ou oüo vantagem po· o um11 Jórmn especial do juizo. A flor
Jitica actualmente na discussão dos netos pra· ó UllliL, em tanJo o botanico conhccc·a do um
ticndos pelo marechal Florinno durante a modo, o horticultor de outro, de outro
revolta? Todos os oradores que se occupn.· o pintor. Esse mesmo t'o.cto dt\-se nn. vida.
!'Bill dessa questão nc~nram a vunlngcm alie· social. Os netos do mM•ochnl Floriano podem
gando ter o marechal deixado o poder. Ana· sc1• conhecidos, Jgunlmontc, do dous !!lodos:
lysnndo os m•gumcntos npresontailos por deblLixo do ponto de vlstu politico o tlebn1xo do
oradores que o prcceuemm nn tribuna trn- ponto de vista ju1•idico. Buscando uma datando u mcsmlL qucstiio rcrorc-so no rolntor monstt•flçiio experimental diz: Quando qualda Commi!oSão de Fimmçns qne, occupnnrlo-sc quer repre•entnnte tormiun o seu mandato
do decreto sobt•e omiss[o do pnpol·mocdn disse o npresonta·se diante no eleitorado, que lho
que não crn inconstitucional, justificando n perle 1 A npprovaçiio politica dos seus netas;
CommiS&lo o pnm Isso serviu-se de um nrgu- da approvnção resultn n.J•celelçiio e vlce-vcr·
monlo que clnsslfica de argnmento do occn- Slt. O elcitorndo, emtnnto, n[o conhece todos
slilo.
os netos, omittc um juizo politico, indopcn-'
Disso gue o processo constituolonnl de lc· dente do absoluto couhecunento dos actos
glslnt• nao foi prorundnmento 11lterndo, que praticn•los pelo !'eprcsentnnte. Fnz out1•us
houve apcnno uma mouiftcação na t'órmn, conshlcracúcs sobre o mesmo nssumpto. Nn
umn in vorsii.o ntL u.cçüo t1os agentes.
qucst1io d~ nmnistln, ltlllDistlnr como, si nüo se
Annlysn. íh•tallmdn.mento o nrg'umC'nto-o conhece os actos que vem reclamar essn.gL'IlÇ!l.i
110 termo cstaboloco: Quot ó o ••Jl'oito •lesse de· c;quccor o que 'I Perdo~tr o que 1 Siio apenas
croto de omissão ! li declnrur umn ulvldn pu- o.; actos polit\cos do marechal Flori ano o dos
bllca..
sons agentes quo se quor n.pprovar, no exer0 Congresso pMe simplesmente fltzer o se· cicio diLS suns t'uncçõcs, tendo·fins pummonte
gulnte: ou Jlltgnr oosn til viria pm• meio dos politicas. Não se trata uo netos pnrticulorcs.
Jll'Oprlos recm·sos do pniz o que vnlo roco-~1 Outro poltto. DnMntc :LS guorrns civis, como
nhecol·n ou omlttlr p.tpol-mootlu lnnçtmdo "quo nos nasobot•bn, aConstltulçiiovlg.ora.'!o
miio do ompt•estlmo e trnl!Bli>rmnndo a fórmn tllontro das operações militares! AConstituiçno
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ó uma lei complexa. Ooxeraicio, a execução exame consciencioso, podem auxiliar o ora·

do uma lei complexa ó uwa nrllrmnçiio socirri e
toda a funcçilo soclnl, como toda 'funccãrrmals
ou menos porleita, extgo sempre um appa·
reiho que ó tanto m11is complexo o tanto
Jl!'ds perfeito quanto mais elovada ci a func·
\'110'

dor e os que com elle pensam, nn tarcflt que
empreilell'1ornm. E, pct•ornndo disse: Sejam
minhas ul&imnspalavras- palavras de grati·
diio e o meu ultimo g~•i&o um apet•to de
mito a VV. EEx.
A discussão fica adiada pela hol'n,
0 SR. PRESIDENTE designa para a m•dcm
do dia dn sessão seguinte:
Cnntinuacilo da 3' disoussilo da proposiçiio
da Camnra dos Dcputn•los, n. 62, de 1804, que
approva os actos do Poder Executivo e seus
agentes, praticados durante a revolta de 6 de
•etembro de 1803;
Oiscussiio unica do parecer n. 28, de 1895,
das Commi,sões de Marinha e Guerra e de
Finanças, opinando Jtelo indeferimento da
p•·eten~iio do tenente-coronel Francisco Luiz
Moreira. Junior ;
2" discussiio da proposição da Camara dos
Deputarias, n. 34, de 1894, que estende aos
ar•senaes de guerra da Rahla, Pernambuco e
Matto-Grosso as disposições do decreto n. 157
de 5 de agosto de 1893;
!" discu;siio do projecto do Senado, n. ll, de
1805, que autorisa o Poder Executivo a iscn.
tar rlo imposto de importnçiio c de outt•o
devidos " Fu. enda da União, o material rle
uma ponte mclllllica manrlada vir da Europa
pelo gov<,rno do Estado do Parani>, para sor
collocado sobre o Rio Negro ;
2" discussão dos projectos,do Senado:
N. 8, de 1805, que autorisa o governo a
conceder ao bacitaJ'Ci Argemlro Ai varo Ferreira rle Souzrt, •ubstitmo do juiz seccio11al do
EsUtdo da Parabyba, licença, por seis mezcs,
na lórma da lei ;
N. tO, de 1895, que auto1•isa o Poder Executivo a aposentar, no loga1• que actualmente
exerce e com todos os vencimentos desse
cargo, ao coronel Pedro Paulino dn Fonseca ;
2" discussão da proposição rla Camarn dos
Deputados, n. 49. rle 18U4, que determina que
fical'<io isr,ntus do impostos de importação os
mnterlnes, machlnas e app:ll'Clbos dcst.rnndos

Si assa funcçiio constitucional é, 11or assim
rlizer,a funcç··,o suprema do um povo, compre·
bonde-se que o npparellro rlcstinado a rcall·
sar essa funcçüo ó o appamlho mais dolica•lo,
mais complexo que se póde conceber.
As peças que o constituem silo o tJJ•osidonte,
o Congresso, o Tribunal Fodornl, po•;as que se
subdividem. Durante uma revolta AJ'l'OS po·
quenos essns pequenas peças desorganisam-se
e •orno póde o presidente exercer t'uncr:ões
constltuclonaes em um ponto desorganisado 1
~emhum Congresso rlo mun•lo póde deter·
mmar quo se pense sem cerebt•o. Si 11s constituições livres podassem ser praticadas no
theatro rlas operações os povos li\•res estariam il•remissivelmontc perdidos. O succoss1)
das 0'1!erras depende da concentraçüo do po·
der em um, tor•os os povos guel'l•ciros tecrn
governos despoticos. Rclere·so a um episorlio
da historia da Inglaterra, no periorlo conhecido pelo dn guerra das duns rosas e traz ou·
tros exemplos de appllcaçilo no caso.
Diz que as grandes adnpta~õcs niio se fazem
siniio lentamente, rlemQl•adnmente-havemos
de nos resentir ainda por lnrgo tempo dus
elfeitos da revolta o diz que o Jnvmrlor que
deixa, mesmo de vez, a enxada niio perde
no dia seguinte os cn.llos feitos pelo ins·
trumento agricola. isso no vida nmterln!
quanto mais na vitla moJ·nl,
· · O movei moral nos tnmpos do guerra ó
baixo, é ínfimo. Todos os netos classificados
de·· barhar<k, !oram <le legitima represl\l!a.
Esses actos teem ou não justillcação pemnte
a moral, quer a moral politica, quer a lndivi·
dual-a de consclenoia 'I
No estado actual da lrumnnidilde ninguem
póde queret• a applicar;iío ·'ns leis do mOJ•al
absoluta. A mor11l rr.lnt.ivn su protourn o bem
relativo, e o Irem relativo não ó muis rlo que 11 explol'.~ção do cn.rvilo de pe 11'1~, pixe c breu
o mal menor para evitar males maim·cs.
destina los ao tilhrico de uriquettes.
Como podem jui~ar tara netos os que toem
Lev~tntn·se a scs,ãÔ ús 4 Ir oras e 10 minutos
syrnpnthias peil; t•evolta ?
da
t<tr!le.
Crimes houve, mns praticados pelos que
attentaram contra n pn.tJ•in., contr•o. n.s instltni·

çÕl•S, Responr1e n pequenas nccusar;ões lnclu·
slvo a de ,iacoblnismo e l'obate-as o diz tet•mi·
nando : Niio rlcsconlwco que os seus colle~as
delondem principies, principio; que excitam
o calor, e que muitas vezes saem da csphera
que ó0mals adequaria para a sua sustentação,
Mas os collcgns com a sua critica, com o sou
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2." Dos nlumnos elas escolas militares ntó

I 2(<0 prnçns o 200 para a Escola do Snr·

Srs, Joao PadJ'o (l)icc-prc::;i. gr.ntos.
§ 3." Do 28.100prt~ças do pt•et,distribuldns
clontr) o Jorro Barbr1l!UJ (1 11 .wJcrctal'io)

Prc.~idoncia do.~

<le n.ccorflu com os quadt'os em vigor,n.s quaes

dn IIC!AIIiio-Loltnrn o n.p .. poderão 'et' elevadas no dobro. ou mais, om
provação (11~ uct1~- J!:xt•EnWN'rR- Pat·ecorl's- clrcumstMcio.~ extraordinnritll!.
DiRcnt'IIO o l'artual'irncnto \'OrlJu.l rln St•. Cuclho
Art. 2.• Estlls pmças serão completadas
UodL'igtJ(!f!-DÍIIOlii'AO o rcrtuerimonto \'et•lm.l dn pela fót•ma oxp<·essa no art. 87 § 4" da Constl·
Sr. Oii Oonlmot-Ot~DI!~I no nu-~ncerru.mcnto tuição o na lei n. 2556, de 26 de setembro de
da 3~ d!RcUKHI1o o votnçilo nominal dn. propoR i· !874, com os motlifiCI1Giies estabelecidas nos
~Ü.O 11, 02, r)o 180·1-DisCURt;ÜO do Tlr\l'OCOr O, 28 1
do 180::i-Dhwnrso do Sr. Piro11 l•'m•rch•n-8n- arts, 3' e 4" da lei n. 39 A, de 30 de janeiro
cm•ramonto dn discus11ii.0 o n.dip.mento da vom- de 1892.

SU).I:\!Alt.IO-Ahol'~urn

Al't. 3 • Os voluntarioso prnçns que, findo
o seu tempo de serviço, continuarem nas fi.
leirns, com ou sem engajamento, perceberão
as gratificações estipuladas na lei n, 247, de
15 de dezembro de 1804, e quando torem oscu~os do serviço se lhes conceduró. nas colonins da União um prazo do terrns de
1.098 ares,
Art. 4." Ficam revogo das as disposições
em contrnrio.
Cama''"' dos Deputtldos, 10 do ,junho de
1805.- Ai·tltw• Cc.~ar Rio.-:, l 11 VIcc·Pl'esldento.
TI1D•11(1:: Dcl{ino, Jn sccretnrio. -Joao Coelho
O. Lisbôa, 211 secrotl\rio.-A' Commissão de
Marinha o Guerra.
Outro do governador do Es~~do do Pal'ÍI,
de ~O do mez findo, otrerocendo dous exemplares da Mensagem que dirigiu ao Congresso dt~quello Esta~o ao instll!lar-se a 2•
sessão da presente legislatura. bem como
dous exemplares do relat01•io apresentado
llquello Governo pelo Secl'lltario do Estado.Agrndcçn.~se e nrchive-so.
'
O Sr. 2' Secretario lei e ''iio a impt•imlr
para entrnt• na orelem dos trabalhos os seguintes

çilo-Ot•clern do diu. 12.

Ao molo·dia, compareceram os 49 seguintes
Srs. Senadores:
João Pedro, João Barbalho, ,J. Catunda,
Gustavo Richard. ,Joaquim Sarmento, Francisco Macht~do,Costa Azevedo, Antonio Baena,
Monoel Dat·ata, Pires Ferrolra, Cruz. Coelho
Uodrlgues, Nogeira Accinly, João Cordelr.l,
Almino Alfonso, ,Josó Bernorrlo, Oliveira
Gaivão, Abdon Milanez, Almeida Barreto.
.João Neiva, Joaquim Correitl, .Joaquim P••r·
nambuco, Rego Mello, Leite e Oiticica, Mes·
sins do Gusmão, Leandro Macl••l. Rosa ,Junlor,
Coelho e Campos. Eugenio Amot•im, Domingos Vicente, Gil Goular•t, QUintino Bocnyuva,
Laper, Gonçalves Chaves, C. Ottonl, Paula e
Souza, MOI'acs Bnt•ros, Campos Sall<'S, Joa,
qutm de Souza.Silvn Canedo, Generoso PonceAquilino do Amaral, ,Jonq nlm Murtinilo. Vi·
cento Machado, ~antr·S Andrade, Raullno
Horn, llsteves ,Juniol', .Julio Ft•ota e Pinheiro
Machado.
Abre-se a sessão.
E' Ilda e posta om discussão o sem debate
approvnda a acta da sessão anterior.
Deixam de comparecer, com causa partlcl·
padn. os Srs •.Justo Chermont, Cunha Junlot•
PARECERES
E. Wandenlcollc, Aristides Lobo, Joaquim
Felicio e Ramiro Do rcellos: o, sem elia, os
N, 32- 181l5
~rs. Gomes de castro, Vlrgllio Dllmnsio, l~uy
D"'•bosn e Leopoldo de Bulltiies.
O Regulamento da Repartição Geral dos
O Sn, i' SEOI!ETAR!O eh\ conta do segúlnto Telegraphos- Decreto n. 1663, de 30 de Ja·
noit•o rle 1894- autorlsarlo pela Lei n. IU3,
de 9 de outubt•o de 1893, dispõe em sou
EXPEDIENTE
art. 98, § i' que:
O!llclo do I • sect•etnrio da Cumnm dos « slto telou,·ammas ofllc:acs ou do scrohJo
Deputados, de hontcm, remettenrlo a seguinte publico sdmenttJ os t]UO ewanam dtJ autor,"drulo
PllOPOS!ÇÃO

No

7 DE 1885

fudcl'al cm. soruiço, gtw tenha autori. wçao Jlal'll

st:tvii'•SO rio tulC!JI'G]llto c que vel'sando cxoltt•

sluruucnea sobi'tl assumpto do adminlstraçt1o
tenham o ccwactCI' ela urocncla.»
O Congresso Nac!onnl decreta :
Art. 1.• As fbrçns do tm•t•n Jlat•a o exerci- Di~poo no nrt. 100 que :
cio rle 181l6 constnriio :
« 0.01 tnlt,grammas officia!l,'l, pm·a qae sejam
§ 1.' Dos o!llclaes ·dus dllforontos classes do nccuitos ocw1o tCIOilJlOlas tMtaçOo.~t tolcgJ•aphlcas,
tlouom: -tu trazer a doclc:raçtro do t1·atar-8a
quud t•odo exercito,
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ria SOl'"iÇO jlUblico C O scllo C carimbo da auto•
ridado que os c:vpedc ,· 2• .~c~·~m c:cpcclidos pnr
(unccionm•íos (cdcracs, n quo tenha .~·ít/o co,icodida a facltldade de o f'tl;crcnt o serem r/o,'ltinados a D!'tros {unccion(Jrios.»
Estas rllsposiçúos, tendentes a cohibir o enor-
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Devolvi, la i1 Cnmo.m dos St•s. Deputados a
proposiçiio, assim substituida e additada, esta
rejeit.ou 11 substituiçiio o o additamento.
Comquanto liajn no seio da Commissiio
actual quem entendo quo o meio mais cfficnz
de cohillit' o obuso do telcgrapho nacional ó
abolir em absoluto 11 sua !t•nnquia, sondo
pogos to<los os tolegt•nmmaq, quem quer que
se,j11 que os expeça, ó 11 Commissiio de parecer
quo o Soundo sustento por dous terços do seus
membros na disposiçúes, que .ii• approvou, na
quues, por certo, roduziriio rle muito aquellc

me e desmesurado abuso. que do longo
tempo se tom feito da faculdade do 1"ar gratuitamente do tolegrapho nacional, faculdade
concedida ou 11elo menos usuda pot• todos os
funcclonarios publi<'os, tanto i'edoraes, como
estuduaes e munlcipacs, fo1·n.m julgadas llo
rigOI' excessivo peln. Cnmnra dos SJ•s. Depu- r~lmso.
tados, que, reagindo contra ellns. npprovou 11
das eommissõt•s, B do junho do 1805.. proposiçiio n. 5, de 20 de julho do 180•1, que Cu.-:S11l11
ta Jt;cl.lcdo. - MorMs Barro.~, roln.tor.rostaboloco uqnellt1 faculdndo cm toda a sua Campo.<~ Satles. -Gcne,•oso Ponco. - Aquilino
generalidade, pois que defino como tel•tJJ'a>ll· do
Amaral.- Leito e Oiticictt,- Joaquim tlc
mas officiaes ou cld serviço publico tJ como taes
deuendo 8Cr c:cpedidos pelos· tclcgratJ!ws r/,t Sou:a.
Uniao os dirigidos de autoridade a autoridrtdes
fedcraes ou estadnae.<~, no excrclcio de suas
(uJ•cçaes; o, para que niio houvesse dtrvida do

que esta amplitude omt·ealmente som limite
algum, explicou quo essas auto,·idad1:s orn.m
os Prosldontes e Seerotnrlos dns Camnt'lls Legislativas da União o elos Estados o"" autm·i·
dndes ltdminlstmtlvas, judielnrlas, policiaes o
militares, to.nto fcdernes, comu estn.dono.,,
Submettida esta !Jroposiç,ro ó. apreein•;ão do
Senado, a Commlssiio de Finanças demonstrou
o seu desacerto no minucioso, abundante de
informações o bem elaborn•lo pot•ocer de ~2
de agosto de 189·1, que n Commissão actual
fn.z seu, e no qual ao reporta e que conclue
apresentando um substitutivo á 1woposiçao ria
Camam.
Esse substitutivo só considor" officines o
lsemptos de taxas os telegrnmmas, que, trn.tando do serviço publico, forem passado!
por autoridades fedemos, no oxot•cicio de suiiS
Juncçõos, quando autm•isadliS pelos Ministerlos respectivos e pelos ou pnt·n os Presidentes da Camnras federaos e 'Govemadot·cs dos
Estados entro si e o Governo Federal.
Discriminadas, como se acham, om nosso
reglmon federativo, a acção , a recoita
o despezn e os sot•viços d11 União o dos
Estados, ó certo que estes nilo podem
utillsar-se gt•atuitamente dos serviços organlsndos e costeados por· nquolla o viceversu.; por isso, muito ,iust,.mente o substitutivo considera como pr·lvnrlos os tologrammas expedidos por• autoridades estaduaes, não para sujoltnl-os no pagnmonto
da. taxo. intogt•n.l, como porlot•in filZOl·O segundo direito, mas só a 50 "/,dolla, como por
favot• ó concedido i• Imprensa.
A commissiio nddltou ao substitutivo outras pt•ovideneias de manlfesb• vantagem.
E o Sanado npprovou tanto o substitutivo
como o additlvo, propostos por sua commlssiio.

N. 33-1895

A' CommlsSJ1o de Marinha o Guerra foi
presento a proposição n. I, de 1895, da Cnmara dos Doputa<los, que considera no posto
de general do briga~ a n roliJrmn do m11jor e
general do brigado lionorarlo Luiz .Toso da
Fonseca Rnmos,com todas as ·vantagens dosso
posto, como se elfcctivo fosse.
A Commlssão, para bom ostudat• o nssumpto o melhor esclarecer no Sena1lo, julga
conveniente recordar que o offich1i om questiio era capltiio da ru·ma de cavallarin, tendo
prestado relovnntissimos serviços na guerra
do Pomguay, onde so distinguiu sempre por
suo destemida bravura, sondo ferido om combate.
Do volta da campanha, refot•mou-so por
dccr·cto do 8 do março de 1878, Com a proclnmnção da Republica foram os seus serviços aproveitados, recebendo n nomeação do
chefe do umn. daq secções da Repartição do
Ajudnnto-Goncral. O Chefe do Governo Provlsorlo querendo manifestar o subido apreço
om que tinha asso olllclal, lhe conferiu ns
honr11s du posto ~e cor•onel do exerclto,por
decreto do 4 de janeiro de 1890.
Mais tarde, nln,Jn, attondondo nos inolvldavois ser•viços do guor•ra pt•estndos pelo capitão
Fonseca ltamos, o Congt•osso Nacioool melhorou r1s condições de SUIIl'Olbrma, por neto
que se tt•aduzlu no dcet·oto loglslntlvo n. 55,
de 18do julho do 1802,mllndando l>)nsldeml·o'
no posto do llli\ÍDI' com os vencimentos dn nova
tnhellil 11nssnndu desde entüo a pet·cobor 210.$
om voz da 100$. que 11ntorlorrnonte tinha.
A rovolta do B do setornbt•o de 1893 volu encontl'll.t' o cor•onol honomrlo Fonsccn. ·Ritmos,
no com mando do corpo pollelnl .do Estado
•lo Rio do J11nolro e da guarnlçiLo na oldade
de Nlthoroy.
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Foi nesse posto que cllo ~lnd~ uma vez dado do posto honornrio, que se elevam 11
prestou extraoi•dinarlos serviços, obtendo 1:12-1$333, pela tabelln actual, ( nrt. 55 do
como premio, ser elevado, por dccroto de li decreto n. 0·10 A. de I do novembro de 1800 ),
elo fevereiro ele 1803, ao posto do general de pn.~su.ndo a fttmilia. ll gosu.r, depois do SUIL
brigo.fla. honornrioquo nctunlmente tem ; dis· morte, o melo sol• lo o monte-pio, na impor·
tlneção esta que na phrase incisiva do ele· tancla do OUO$. mensaos; não se podendo cn!·
creto de 21 de novembro de 1893, quo cassou cul!Lr o sacrlllcio do Tbosouro, po1s aemelhan·
ns honras de gonoJ•al de brigada ao Dr. Ruy te honeftcio passa da viuva nos lllhoa.
Barbosa, constitue a maior rcmuneraçiio quo A CommiS>ão de Marinha e Gueri'IL pronun·
cio.-se contra o precmlonto que se n.briril., si
a Patrla canfore nos sous benemeritos.
Escl~rccldo o Senado, pelo que ftcn ex- fUr adoptada a proposição c pondera no Senaposto, sobre lL apt.idão o icloncidado do gene· do quc não encontrou na legislação do Brnzil,
rnl de briga.1lo. honoi·o.rio F'onscco. Rnl!lo-3, qum· Jmperio, quer Repuhllcn, neto algum do
passo. o. Commissão n estuda.r n. propo:-:;içfio o p!Lrlamento, ou do governo 'lue justifique
um voto Jil.voraveliL proposiçuo, O:peza.t• da
a externnr a respeito seu juizo.
A reforma dos otnciaes do exercito foi es- extraor,linM·ios serviços de gne1•m registra·
tntuida pelo A!vnr•\ de 16 de dezembro <le dos na historiiL !'"trio, prestados em diversas
1700 e regulada pela Resolução de 20 de de· épocas por olllcia"s relbrmarlos ou honora·
zembro de 180!, idem de 30 de outubro de r10s, os quae:; obtivem.m ern recompenso.
1819, lei de 30 de agosto de 1832, !dom de IS mer·cês pecunitn·iu.~, tenças, pensões etc. etc.,
de. agosto de 1852 e, finalmente, veio. lei mas 11unc.'1 um melhoramento de reforma com
n. 260, de I d~ dezembro de 18-ll,exphcadas o trespostos de acco:iSD o a:; vencimentos que
ter:a se fo.-so do quadro etrectivo,
interpretadas por actos posteriores.
Esta legislação sotrreu completa alteração Salvo melhor jnizo rio Senado, n proposição
pulo docreton.l93 A, de30 dejnnelro de 1890, não clove sm· approva~la no. entender da Commissão do Marinha e Guerra.
expedido pelo Governo Provisoria.
Ora o decreto de Ode julho de 1812 prohi- Sala das CornmissüeR, 10 de junho do 1895.
biu expressamente o melhoramento de re· - Jotlo .~.Yaiva. - ,t[meida Batroto. - Ro.:a
forma; e assim devia ser,pm• imp•rtar a me- JunioJ',
lhoria em uma promoção, quando esta só se
pódc dar no guadro dos otnciaes activos Os o""''· co.,)ho Rorh•lgueM diz que
reformados sao no repcrtorio-Cunl<a Matto.< estit em 'livldo. para com os sons honrados col·
. -denominados cnvnlleiros pa11<ados; lato é, legas do Rio GriLnlie, nssim como para com o
individuas que precisam desennçar dos longos ,iovon repJ•esentonte do Paraná: prometteuc penosos serviços prestado• ~ Pnti·io; sendo· lhes provar que a constituição dnquelle Estudo
lhes, entretanto, licito prestnrem os serviços era umo nntlthese da federal e o promcttido
.
compativels com o esta•lo phys!co, como l'rc· ó devido.
qucntcmente se observa no exercito e ormoda Vni dcsempcnhnr-se dessn obrigação, comem11s não lhe resulta cuJpabll!dnde alguma si çando por lembrar quo,pelo art. 03 da mesmn
se recuaam a prestnl·os, segundo estabeleceu Constituição Fcdernl,c:tda Estado cre~er-se·ha
a J?rovhilo de 20 de outubro do 183-1, que de· pela Constituição c ]_l61as leis que adoptar,
fin1u os crimes milltares;doutrlna canfirl!!n· respeitados os priucip1os constituclonaes do.
da pelo aviso de 8 do outubro do 1888; c só- União. •
monte quando em serviço do Min!sterio do Isto posto, vem mostrar quo a Constltuiçiio
OuerJ•o, ficam sujeitos iL disciplina c á legls· do Rio Grande nilo só se ofasta dos prlncipios
da federal, como atrron!IL·OS com uma audach'
laciío militar.
O major Fonseca Ramos serviu no corpo que admira tenl!R escn1>n<!o nos r•odcres do.
policial do Esta•lo do Rio de Janeiro, como União.
seu commandante c neste cargo prestou os Com etreito, podem resnmir-so os pr!nc!pios
sm•v!ços 111ludldos no prlmell·o conslde••ando diL Constituição lio 2·1 de lovereiro nos secom que a Comm!ssiio de Marinha o Gum·m guintes mais notn.vuls:
!.' Sobornni11 nucional com Ires orgüos d!s·
•ln Cnmaro dos Deputados justificou o proje·
elo ti'IIIISformndo na proposição n. lll que se tinctos e inllepenrlcutes : o• poderes Legis·
Mivo, Executivo o JudicioJ•io (lu•t, 15).
refere o presento pai'CCeJ•.
Por tnes serviços foi, desde lu~o g11i11rdon· ~.~~ Primu.sia. tio PoLI.or Legislativo sobt•o todos
<lo com o posto •lo gonm•ai de brlgnd11 hono· os outros n.rt. cit., coml1, com os lU'b:l, 20,
mi'io o o commando de toda a lürça policlnl 33, ·IS o com o !Ll't. 57 § :.!. 11
<lo referido estado, com as v11ntngens JlCCU· 3.' Collcctlvldudc do Podei• Legislativo e do
n!arlos !nherentes no posto.
JudlcJnr!o o uuldnde do Executlvoart. 16, 41
Approvnda a proposlçilo da Camnra <los Do· e 55.
pulados importa dar nesse omctnl, emrJUIIn- •I." Eleg!bi!!<!nde dos dous primeiros, Isto ó,
to vivo, os vencimentos rohLIIvos ó. oll'cutlvi- !lu logls!ntlvo o do executivo, a!'ts, 10 e .JI.
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5.• Reeleglbilldndo dos roprescntontes do Je.
glslntlvo o nilo roolcglbilidatle lmmodiata do
a.~ente do executivo (at•g. do § :1" do art.
10 comb. com os nrts. 43, e 47 § 4".
a.• Autonomln dos estados, respeitados os
pl'lnoi:plos consttulclonaos da União (63).
7." Autonomia dos munlciplos em tudo
quo.nto respeite no san peculiar Interesse
(nrt. 68 comb. com o 03).
8." Processo especial pam a reforma da
constltuiç[o (arts. 90 e 01).
,
o.• Ent geral a garantia dos direitos imlivl·
duo os mencionados nos P.rts. 72 a 78 o toda i~
mntorin dns disposições gemes, comprehondidn. nos nrts. 70 a 88.
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A Constltuiçiio do Rio Grande, não cogita
ri e soberania nacional, porque a seita dos seus
nutores nno a ndmitte, ou porque ficou isso
ii conta rln Federal.
Tambem niio cogita de organlsnçiio de po·
deres mas apenn• de um npp11rei1to gover·
nativo, de cu,in. regul~mentacão é cuidadosa·
menta excluidll. a pal11vr~ )JOÚc>·.
Esse npp11relho tem tres orgãos: a. presi·
dencin do Jlstado, a. assemblé• dos roprcson·
tnntes e a. magistratura, domlnn.ndo a. todas a
11rimeirn. <A oupromo direcçilo governomen·
tal e 11 ndministmtlvn (diz o nrt. 7), compete
ao presidenta, que a exercerá livremenle,
conforme o bem pubhco , interpretado de
accordo com as leis.»
.As leis siLO em geral obra. delle, com os
conselhos municipnes que, pelo ort. 68 do
Constltaiçilo Federal, só tem n.utonomla sobre
negocies do seu peculiar interesse (art. 20
§ 1' CJJ!Dbinodo com o art. 32).
E pnt•a prevlnir o cll.So, pouco provn.vel do
rcslstencla dos consolhos munlcipnes, o presi·
dente ~inda tem a fdCuldado de « decinrnJ•
som elteito as resoluçDes ou netos das nutorl·
dndes municipnes, quando lnfrlngim leis fe·
dornes ou do Estorlo » (§ 18 do m•t, 20).
Além disso, pam pl·evlnil' alguma ini·
clativa indiscreta das munlclpalirl:ldes, o
presidente ll~mbem dispõe do umo cltwn. do
liorclllcs, no art. 34 que diz :
« Nüo podcriio ser ohjecto de lolns medidas de natut•eza essencialmente nrlrnlnis~I·ativa, que serão decretadas pelo presidente,
selll obset•vnnolo. do processo nclmn estntllido. •
Orn a faeuld11de de lnterpretnr este nrtigo,
só póde competll' no presidente e, dnda n ~u"
elltstlcidn.de o n dopondencla das nutoJ•ldados
JJlunloipnes porn com o mesmo presidente, ri
c!nro que, no nlo Grande, o Poder Executivo
e o LÓglslntivo resumem-se no presidente o,
como este ó reologlvol, nos termos do nrt. O•,
'·' .. ;,

-segue·•• quo aquclln constituiçiio ó n Ol'Sn·
niçí(o p1•nth:n do rlespotlsmo comtlstn.
E pn1'a mnls pnrecer com o ideal da religifio dt~ llumnnidarlo nhl voiu o nt•t, 10, dis·
pondo que o presidente nomeie o seu successot• ibi: «Dentro dos seis pl'imeh·os mozes do
periodo pt•esiuenclnl, o presidenta c~eol!terr\
livJ•emente um vice-prosidente que SOl'á o seu
immccliatosuhstltutn no c"'o do Impedimento
tcmporario, no do ronuncla on mOt•to, perua
do cargo o incapacidade physie&.»

E' voJ•dade quc, em seguida, }ll'ohi1J(H3C o

pJ•esi•lente do nomear substituto n algum
lllho ou parente, o que rlifllcultrn•á o estJ>bolecimento dA uma olynnstiiL: mas a reforma
da constltulçilo ó feita por iniciativa. do presi·
dente ou da mnlori11 dos conselhos municip:.es. obsorvnndo·se qu~tsl o mesmo processo
legislativo ordinnrlo, que tudo reduz á von·
tndo do preRirlontc (art. 76).
A Assernblóa Legislativa compiie-so de 48
membros, que niio podem ser nugmentados
(a1•t. 36) mas podem sot• dlminuidos.
Suas funcçiies principaes silo : tomar as
contas do oxerciclo passado e votnJ• fundos
pam o futuro (11rt. 37).
O m:1ndato do t•epresentanto póde ser cns·
sado pelos eleitores (ni•t. 39); o que supprimo
de litcto a lndependcncia rl o eleito, garantida.
pela Constitui<;r<o Feoiernl.
Silo consideradas mnterlas ndmlnistrativas:
organlsar, reformar ou ~upprlrnlr o~ set•viços
publicas (nrt.20~ 3"); expedir decretos, regu·
mento:o~

e instrucções para a fiel e convanitmttJ

execuçilo dus leis (§ 4") ; organl,•ar ~ diB·
por a lbrçn pu1JI!cn conforme as extgflnclns da
m11nutençilo da Ol'dom (§ 10): crear e p1•over
os cnJ•gos civis e militares dentro das forças
rio orçamento, nomeando, suspendendo o de··
mittlndo os set•vontuarlos, na t1)1•ma du.s leis
(§ 12); estabelecer a. divisão judiciaria e
civil(§ 15), etc,, etc.
Disto se vil bem claro que o governo do Rio
Grande ó uma antithese do typo adoptado
pela Constitnlçiio Federal e que, portanto,
uquclle Estado ainda estil sem const\tui~iiO,
nos termos do urt. 211 dns

Dispos~çaos

tmnsito-

1'1'«s,

E se duvida podasse haver a proposito
disto, bastaria vorquo nquelle Estado •om ur·
mas vroprins, e bandeira di1ferentes das fede·
rnes. (Di:posiçao final.). ·:, •
Preieririu para a Uniiio.'as armas o n ban·
doira da rnallogt•ada Republica rio gt•andense;
m11s legalmente, o nuoca llDl' maio do umu

n1frontosa como essa.
Potlln lovat• multo udonnte n enumoraçilo
dns anti tbeses, por oxomplo a do nt•t, 73 <111
Constituição F••deral com o art. 54 da o;t11·
duu.l; mns ó !nu til o h<Lstn us 'iUO tem cltr1do ...
Ali• ,rn lemLra no Senado que ó sobre nquol·
ln coustltuiçilo que se basca o governo elo
usurp~çilo
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Sr ..Julio do Castilho, o quo ó para mantm• o I çiio do !tio Grande, para dar no Senado uma
seu governo quo lm trintamozesdormmamos occnsiiin do ver qual ti o titulo do 'govm·no
snnguo o dinheiro a granel no Rio Gmndo, daquel!e Est<ulo, JlOl' cuja nmnutcnr,üo foi
para. suhmottel-o ao mesmo governo.
regoltnda n amnistia e ostüo empenhadas to~
Pergunta si a Constituição pódo dar nos dos as lbt•ças vivas desta n11çiio, reduzida a
podel'es 1~deraes n. f~1culdnd~ !lo pro'!lover n a.nima vitis dns O~J.lei•lenci~s. da. roliglüo poliSUIL propt•m <lcstruiç<•O, . quo tanto nnpol'tn t1cn ou <ln poltttcn reltgtOsa do Augusto
sustonta1• uma que lho ó ant.ithotien o so não Comto.
ó uma monstruosidade manter essa guort•n o Sr. prosidonto diz que, ostnndo oxccdida
fratricida o injustiOonvel pcrnnto todos os a hora do exp01Uonto, oppot•tunamonte consultnr<\ o Scnn<lo, snbt•e o requorimonto do
prlnclplos do direito o da mornl,
Estondo ossn pergunta P,Ortlcularmonte no St•. sonndot• para a publicnçiio no ])irtrio do
antigo presidente da Constttuinto o do Senado, Cn>~yras;n oln. constitui<;iio do Estnclo do Rio
o nctunl presidenta dn Republica, pnt•n. sabor Gmnolo tio Sul.
porque motlvojulgn·ao eUo ob1•ig-ado a recoO Sn.. Guj Ciour•.\J~·r (JiCht o~·da1,1) rcbot• sem bcnellcio do Jnvontariu esse legndo
rcquot• proroga~~ii.o dn. hot•n do oxpcr1ionto
bnrbaro do sou antecessor.
Niio vô entro esta o S. Ex. nenhum mo- pm• cinco minutos paro. aprcscnLn.r um ro ..
tivo do snlidnrimln•lc, pelo contrario suspeita quet•imcnto.
que o seu antecessot• sumonto transmittiu-lho
Consultado, o Setmdo coucctlo a proroo govot•no, pot•quc adoeceu. Respondendo n g'tl\'ÜO.
um apa1•to, ponilet•u. quo runda·so parn dlzel·o
em varlos ll!.ctos o principnhnonto: i" Nn
o !!Ot•, Gil Gonlnt•t o~pem que o
tentativa do revogat•" Constituição nn parte Senado o per<lonrt\ pot• tet• [le<lido nlguns
quo impedia·lhe areeleiçiio, confo1•me denun· minutos do prorognção da ltor"dooxpediento
clou o ex-ministro Folisbollo Ft•oiro o eonOr- para apresentar um requerimento quo se
mau mn parte o sonudol' Cunha. ,lunior.
·mterosstt iL causn. publica. imlircctamonte,
2.0 O voto do 5 do aotembt•o de 1803 no niio deixa do ::;er do interesso pessoa.!.
rlocreto que, na conformld<Ldo do nrt. 47 QualquoJ• olomora, porém, na solução
§ 4' dn Constitutiçiio, vedava o chefe do desto t•oquorimonto podot•ia trnzor projuizo
Poder Executivo do ser candidato ó. oleição de nos negocio; pondentes <ln delibet•açiio desta
vico·presldento dn ltopublicn, pam o qun- cnsa.
triennio seguinte;
Grande ó n t•esponsnbilidado quo recahe so3.' A canrlidntur.t lovnntndn <'• ultima hm•a bro os membros das divot•s:.s commissües do
pelo ·sr. Vnllndão chefe de policin, amigo e Senado; principalmente nos <Lssumptos policontldento do mnrachnl, contra a do actual ticos, constitucionnos, o quo involvom intepresidento dn ltepublion.
t•esses inuil•idunl; os membros das commis4.' A tentativa do estado de sitio sem im· sues sentem·se muitas vezes cm uimculdndc
munidadas pnrlnmontares, seguldn tia do adia· pnm poderem fortnulnt• seus pareceres,
menta do Congresso.
sondo preciso muito estudo, muita abncgn.ciío,
5." A onmpnnhnlovnntadn no Pai:, desde 4 pnrn quu possam, como convóm, Jbrmulnt•
ató 15 do novembro do unno pnssnclo pelos pareceres com conclusões em auo se nchom
Spm·tacu.~ n. I e n. 2, e pelo Sm·aento, contt•a úo int.eiro nccordo. E' certo qua· os }lttreceres
a. legitlmidnuo do Congresso c dn eloiçiio pro· niio obrigam as votn1•úes dn corporação ; sor- ·
si<loneini. o que determinou o erndor a pro• vom apenas pnrn elucidar o nssumpto SU·
ferir o sou rhscurso de IG duqnoile moz.
jeito t\ npt•cciação do Senndo; mas é certo
A pezat•, pot•óm, d~ tudo isso ouve <lizer 't11 mbem quo o t•egimontodetCI·mina quo el!es
quo amigos, o amigos intimes do Sr. Pru· concluam sompro opinando pela ncceituçiio
dento de Moraes sustentam cuo o seu govor· ou rojoição dtL mntolt•ia. Presumo·se quil
·no deve ser a continuação <IÓ tmtcrlot•.
as conimissücs representam o pensamento da
Se assim é, faz votos o Ol"oldot• pnt•a que eorpm·a~iio.
Dous f.:U!Lrtlo a. S. Ex. do tn.cs :~migas o p:trn.
o s 1 ~. Q. Boc,\.YUV.\.;- No:;te regimcn, nüo
quo a ·solidariedade entre os ilous govornos apoiado.
se manlihste por unn• tentativa do pacifica·
çiio do Rio Grande, visto quo o mrtreelltll Fio·
O Stt. Gn. Gour..\llT: -Prosume·so, pot•quo
l'hLno fez nado. monos de tres: fL do coronel o.s commissües sii.o oloittts pela. mtLiorht dos
AI•thm•Oscat•, em novembl'o do 1801; n. do go· srms collegn.s, o so olln.s nii.o convel'Sisscm
neru.l Tollos, em novembro do 1802 o n. doso· com tmu pensamento sobt•o um em•to ltSsontn.·
mLdor Cunha Juniot•, om maio tio 1803.
mento. umiL corta l'eciprocidatlo tio conllan~"
Emqullnto essn. a.pl'ogoo.,ln. solldn.ricdn.do so om llotorminndos ln11lviUuoa, niio podot•lnm:
nüo manifesta deste modo, o ot•adot• ro~uer ser oloitofl, não consc:;:ulrio.m o. m:Lim•Jo. llos
quo so publique no ])im•ir> Offici<lt a constitui· votos. Por conseguinte esta, pl'osumpçiio ó
Sunnrlo V, rt
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renl. As commlssõe< rcpresentnm m•dinaria·
mente o pensamento do Senado; quando osta
presumpçiio rlcsapparcce, ó claro quo as commissões não toem a conlln.nça rle seus pares.
Ent••ettmto, tom-se visto quo orn succesoivas
votações drulns ncst~ sessão legislativa, cm
assumptos da maiot• importancia, os prtrece·
res elas commissõos reunidas, de constituição
e poderes, de justiça o leglsiD.Çlio, e nté de
finanças, que ó numerosa, apesar de unnni·
mes, tom sir!o rqjeitndos pei:L cot•pot•açiio.
Nestas condições está claro que as cornmis·
sões não taem correspondido no pensamento
da muioria do Senado (uao apoiado), e uma
vez que se r>resumo perdida essa cont!ança, o
ot•adot•, que faz parte do duas commiss<ies, a
de constituiçíio o podct•cs e a de rcdac~Jio das

Vicente Machado, Santos Andrade, Gustavo
Richard, Uaulino Horn, Esteves Junlol', .Julio
Ft•ota o Pinheiro Machado (27).
E' rejeitada n emenda pot• 27 votos con·
tra 18.
Vota-se o ó approvru!a, em 3·• discuRsilo, a
p!•Oposiçiio e, sendo adoptada, vai ser oppor·
tunnmente remettirla no Sr. Presidente da
Republica 'para n fot•malldndo da publi·
cação.
O Slt. Q, BooAVUVA O>ela m•clem) pede no
Sr. presidente que mande inserir na neta a
declrl!·açiio de voto que manda á Mesa, e que
vai assignnda pelo ot•ador e por outros Srs.
senadores.
Vem

IÍ.

Mes11 a seguinte

leis, vem requoroi' a :ma. cxonet"açã.o, decln.·

Dcclaraçao de voto
rando nillrpodm• mais servit• nestas commisséies. Roga, portanto, no Sr. Presidente que se
sirva apresentar o seu requerimento iL consl· Declaramos ter votado pola approvação da
deraçiio do Senarlo.
proposição da Gamara dos Deputado! n 62,
Posto 1\ votos, ó rejeitado o requerimento. que approva os actos do Poder Executivo e
seus agentes, niio acceitando nem os considerandos nem 11 rostricçiio contid11 no parecer
ORDEM DO DIA
das commissões do Senarlo,
· F:tzemos estn declaraçíio, pa.ra que, em no·
Continúa em 3" discussão, que ~o encorm nbum tempo, se possa presumit• que esse pusem debate, 11 proposição da Camara dos recor serviu de J'undamento ao nos.qo voto.
Deputados n. 02, de 189·1, quo appl'Ova os Sn.la das sess1!es,lO.rlejunho de 1895.- Q.
nctos do Poder Executivo e seu• agentes Pra· JJocayuoa.-Manoet Jlarllta.-Vicento Jfaclwticarlos pot• motivo da revoltiL de a da so- do.-Julio Frota.-Pinheiro Jlfacltado.- San·
tombro de 1893, com n erncnrla olferccidn.
tos ,indrado.- Joaquim Pernambuco. - Siloa
E'. annunciarla n votação da emenda do Sr. Cancdo.-Nooueir« Accioty. -Paula Sou=a.

-Jost! Bcrnardo.-ll.Hort~.-Estevas luníor .-

C. Ottoni.

0

Joaquim Murtinlto.-Atminio Alfonso.-A6don

O Sn. COEL!I RoPr.tGUES (pela ordem) t·e· Mllanc:.-.Antonio Baena.-Gu.<taoo Rlclrard.
quer votação nominal pnt•a a emenda.
-J. Cordeiro,- Euacnio Amorln•.- Joaqnin•
Consultado, o Senado t•osolve ntn1•mn.tiva- Sm·mcnto.-Moracs Barros.- PiJ•cs Ferreira.

mente.
O Sr. presidente annuncia q_ue se vae pro·
ceder a chamada para a votoçao nominal da
emenda, devcnrlo responder ·''"'• os Srs. se.
nadares que n ILpprovarem e nno, os que a
regeltarem.
·
Procede-se á chamada e respondem sim; os
Srs. Costa Azevedo, Coelho Rorlrigues, J. Catunda, Oliveira Galvíio, Almeida Barreto,
João Neiva, Joaquim Correia, .Joíio llarbalho,
Rego Mc!lo, Messias de Gusmão, Leite e Oitlclca, Rosa Junior, Leandro Macie!, Domingos
VIcente, Gil Goula••t, Laper, c. Ottoni o
,\quilino úo Amaral (18); e Mo, os Sr~.
Joaquim Sa•·rnento, Manoel Bat•atn, Antonio
Baena, Pires Fm•t•cira~ Ct·uz, Nogueira
Accioly, Joiio Cm·delro, .José Bernardo,
Alminio All'onso, Abdon Milnncz, Joaquim
Pernambuco, Eugenio Amorim, Qulntlno
lloc,yuva, Paula e Souza, Mot•nes Barros,
Campos Salles, Joaquim rle SouZII, Silva Caneao, Generoso Ponee, Joaquim Mut'Íinllo,

Segue-se em discussão unica o parecer
n. 28, de 1895, das comm1ssões de Marinha e
Gnerra o de Finanças, opinando pelo indefe·
rimento da pretenciío do tenente-coronel
Francisco Lulz Moreira Junlor.
(0 Sr. Vice-Presidente deixa a cadeira da
presidencia que pa.ssa a ser occupada pelo
~r. 1' secretario).
·
0 SR. PIRES FERRB!RA....;Pede· ao Sr. pre·
sidente que mande !<ir· o parecer da Commis·
sii" de Marinha e Guerra, pa.rn se saber si ó
pró ou contra a sua conclusão.
0 Slt. PRESIDENTE, diz que O parecet• COn·
clúe Indeferindo o. pretençito. · ·
0 SR. PIRES FERREIRA, declara-se sutis.
feito: S. Ex. queria apenas que o Senado fi.
casse bem compenetrado tio que o p~reoor ti
contra a pretençiio.Ha multoo officlaes que os.
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tiio nestas cnn,liçõos; o si se tlzosso isto o. os to, cretn.rlos, o.baixo-nssignrulos, confJcia de quo
tinha de se Jlt>.Ol' n todos, gsta iden .i~ to i 1'0· pela Constituição Fadem! ó dado no Governo
joltadn na outra Camnr" qUitndo ao tmtou da Unlü.o intorvh• nos negocias peculiares nos
drL revisão gernl rias promoções pol' He1•vh;os Estados para manter a fó1•ma rcpubllcu.n11
relevantes; o este ontcial teve no unno pn.';". tiJdorntivu, de todo viciada e deturpada neste
do Igual pretonçilo, que Jbi rqjoltutla pelo Estado, pelo. usurpação do coronel Manoel
Senarlo.
Prcscilinno r!e Ollveirn Vnllndilo, obstando
l~r11 o que t.inhn simplesmente 11 dizer.
pela força, do que dispõe; o regular funccioNingouem mais pmlindo n. P•tlo.vra, oncorrn.· nnmcnto da Asscmbléa Legblntiva e mais
se a discus'lii.o, flc mdo n. vota~~ão adindo., por parlares cstndoacs e municlpnes, rlando·lhes
nchn.r·se reduzido o. menos do um torço o nu- outros orgãos de sua creaçfio arbitraria, sem
moro de Srs. senadot•es presentas.
invostiduru. leg-al, recorre no Congt•esso Nncloual,
referindo as subversrjcs alludidas e
0
O Sr. Presidente d<JS!gnl1 pura orrlem tl
sollcitttndo ns provl•loncins que o caso redia da scssüo seguinte:
clamo. e 11. C:onstitniçii.o prescreve.
Votação em discussão unica do po.J•ccm• Pela Consti tuiç,io Sorgipana ns funcções so·
n. 28, do 1895, das com missões de Marinho e bernnns tio Estado teem por orgiios:
Guerra e de Finanr;as, opinando pelo indotb· a) Uma Assemblóa Legislativa composta de
rimento diL preten~•io do tenente-coronel 2·1 membros pO!' oleiç.io popular (art. 0").
Francisco Luiz MoJ·eit'f.L .lunior.
b) Um presidente e vice-prosidente tnm•
2" rllseussi\o dn. proposição rlu Camnrn dos ilom por eleição popular (nrt. 78).
Deputndos, n, 34, de 18U4, que estendo nos c) Uma ,judicatura formada de uma Relação,
u.rsenaes do guorm do. BrLhiu. Pernu.mbuco c ,i11izcs de direito vi?,Iicios, juizes municipaes
Matto Grosso as tll<posições do decreto n. 137, e de paz com exerctcto por quatro annos etc.
de 5 do agosto de 1893,
(arts. 37, 45,46 o 47).
I' discussiio do pro,iocto do Senado, n. II,
O governo municipal cons~' de um inlon·
de 1895, que antorisa o Poder Exccntivo n dento o um conselho em onda municipio,.
isentar do imposto do importação o de outros eleitos um e outt•o para servirem po1• quatro
devidos á Fazenda da União, o matorinl do aunos (:trt. 59).
um11 ponte motullicu. mondada vir da Europa E' esta a lei ; o facto poróm, ri outl'O,
pelo governo do Estudo do Paranit, para ser Hn.. Pl'CS9-nternente, neste Estado, duas nscollocadn sobre o l'io Negro.
somhlóas, deus presidentes e vicc·prcsldentes,
2" discussiio dos pro,iectos do Senado :
dnnlidnde de judicuturo., administrações mu·
N. 8, de 1805, quo n.utorisu. o g-overno n. nicipaes cm rluplicatn, senrlo que a nssemblóo.
conceder no baclmrel Argemiro Alvaro Fer· legitima, o presidente o vico·presiolente logit•eirn de Souza, substituto do Juiz sec.ciorml timos, n. judicatura Iegitimll, as municipn.!i·
do rlstndo da Pnr.hybn, licença, por seiS mo· llndcs legitimas, em geral, não podem rozes, nn fórm1' da lei;
gu!m•mente t'unccionar impedidas pela tbrça
N. 10, do 1895, que nutorisa o Poder Exe publica; e po1• outt·n parto funccionam
cutivo a. uposontnr, no Jogar quo nctualmen· uma aesomblóa sem titulo algum de legiti·
te exorco o com todos os vencimentos dosse midade, nbsolutamentc niio eleita, um presical'go, ao coronel Pedro Paulino dt~ Fonseca. dente e vico-presidontc nü.o eleitos, nüo reco2" dita da pt•oposicilo da Camara dos nhecidos, sendo, domais, o presidente lnDeputados, n. 49, de 1894, quo isenta de im· olegivel, umn. mBgistrn.tul'n., J'eiturn. do.
postos de importação os materiaos, mnchinns usurpnçiio doss11 nssombléa o desse pt•csidente,
o appare!hos destinados ó. exploração do ndministrnçUos municipo.os cxercitlas por incarvão do podm, pixo o breu destinados no dividuas, sem eleição ou simulacros della,
fabrico de briq uettes.
co!locu.dos propotentomente pela tbrçn publicu. ao mando desse presiden to I
Lova.nta-se a sessão ós 2 horas tla tnrde.
Tal a deplorovel situação a quo tem redu·
zido este Estado o cx·ohefe de policia da
Capital Federal, coronal Manool P1•esciliano
de Ollvoirn Va!ladiio, como se v6 d& exposição
qno segue:
Publ!cnçlio !elta por dollbornçfio do Senado
em sessao de 1O do junho de 1896. A

roquerimonto do Sr. Senador Coelho o
Campos.

As dHas assembUas

A' 28 de fevereiro rle 1804, epoca Jogai,
procedou-so
no Estado a eleiçiio do deputados
Senhores ~remln•os do Congresso Nacional:
estadoaes para o biennlo de 1894 a. 1895, disA Assemb!Oa Legislativa do Estado de Ser- putando·l1 tros grupos po!ltlcos, representa~lpe representada pelo seu presidente o so- ilos pai' sous fiscnes, correndo o pleito l'egu-
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Jarmouto em toilns ns secções, sem iluplicntt~
cm ponto algum, :mm l'cclnmuçiio ou pi'O·
testo cm qualquel' das nwzu.s oloitol'acs, cm
ca.rtorio Uo ta.boltiilo, poln. impr·onsu ou na
.iuntu. a.purndorn.. Umn. dns oloi<,~1jm:~ mais
JimptLs elo ijlle lta notlciJL no Estt~uo pol" llon
disposição Uos pttrtido:t, cert.os

tl~ta

g-m·n.ntias

que a todos dn.\•n o presidenta 1lo gstu.do.
E' provn. tllsto a publicru;ilo uni formo do
resultttdo oleitornl pellL impronsn dos dlVO!'·

'I' ,,
,,I

SOS ffi!Ltizes,

il Ga:et1t do Sa,•yipo, quo sorvitt a um dos
grupos vencirlos, publicu.v;L o mo~mo rcsul·
tn.do que O Dia, ot•g.1o officinl, resultlldo que,
OIJ18UlJstn.ncia., era. o mesmo rwoci;Lm!ulo polo
grupo voncodot• fundado mLs acta~ cloitura.cs.
Foi victorioso uo pleito u lln.J·titlo t•opu ..

umplto pelos prop1•ios nul'ersnrios, ri C[UO,
tratuudO n ,iuutu. do 1U.zer ncssn. mesma occn.si,1o n npuc•t~r;1io dt~ clolçüo lbdm•nl do 1 do
mni·co, no pttsso que os grupos vencidos no,;su.
oloir;1io tt•lltii.J'arn do obstnt·, como obstm•auJ. n
npm•aç.lLo rc~pcctivn, que por isRo niLo so Irr.t,
como constn.lios nrcltivos elo Congr·csso Na·
cionttl, Jtii.n se oppuzorlLm, ontrota.nto, iL u.pu·
mr;fto lln cloiçü.o estn.duu.l que o1fectivnmouto
so renlisou, como llcou dito.
Isto deu-se om começo do abril, quando o
coi·onel Valhtd11o, mal succodido na olcif!ü.o
scnatorin.l, llllll'in. n.iruln ospcra.nça. de sn.l và.I··
se no Senado, e nü.o cog'itn.vu. do suu cnndido.tm•a, só posteriormente Jovnntnela {J presi·
tlcncin. dn gsta.do.
A' 7 do setomllro dovia instnli<Lr-so tL As·
somblc:t Logit~lntiva do Estatlo, rouuin,lo-so
em :iossúes pt•optu•atorin.s qun.tl'o dias ante:; os
ctlndiuatos diplomt~dos, t't quom pch• Consti·
tui\!ÜO o lois do E:3tu.do competiu. a voritlcncii.o
du podares (Const. ILI'tigo 17 n. l ; lei 1lo lO
do agosto tio 1802, m•tigos 37, O.f, o 65, o l'O•
gimcnto interno- cloc. n. 3, 4 c 5).
Pols bom ; quando a :J de setembro parn
este IIm HO dh•igit•tlm 08 wLndidatos diplomiL·
rlos no odificio da Assemlllón na Capital, on·
contl'Ul'U.tn o sou recinto tomado po1• inrlivitl.uo:-~ outt·os, nilo eleitos, ni'io diplomados,
amparnuos pelo commnndnnto c ofllclalidnue
iL p11istL11U. o algumas praças tio 33° bo.t!tlhão,
(posto osto do pi•omptidilO no quartel). occnpadJLS po1· ollcs as cadolrns da mesn o dJLS
!Jn.ucarlas, os quans torlos, por va.io.s, gritos,
alaridos l'opolliram os cnndedntos diplomados,
q~o, reclnmnndo debalde os l~gnres que P,OI'
let lhos competiam, se l'Ottru.ra.m npos,
p:Ll'tL evita.Nm eonllcto quo via.m irnmincnto,
levando o occorrido ao conhecimento do Pl'O·
sident.o !lo Estado, o qunl, :;em 1bt•çn. pnl'a gu.rnnt.il-os poltL de:erç[o do parto de sua poli·
cin, seduzida po,ra o 3:1" batalh[o, o por ter
contra. si osso mesmo bo.to.lhü.o, designou u.
cidatlo elo lto,<t~rio do Cattoto pnm nella J•eu·
nil'·SO o 1'uncdonat• n. A~em!Jlótt, caso pJ.•ovisto nu art. 0" § 3' da Constitulçiio.
lsto so prova pelo Ma»i(e.<to ont[o publi·
catlo polos deputa•los (eloc. n. 6), pelo sogulnto
otllcio dos mesmos ao Presidente do llstndo
o acto desta rlesigewndo · n citlaelo do Roznrio :
Otllcio dos doputndos :
Aracnjú, 3 do solemllro do 180·1.- Cidntlão
PrcsirloÚte do r~~o~tn.do. -·os sub-llrmndos, lo·
gitlmo~ eleitos tlo Povo Sorgipo.no, o d.lplocntl"
dos polo podar competonto, viim tltZOI'·Vos
uptn. c~mmunlcação o doproctn•-vos umu. pro·

lllica.no federal : som ol~jecr;üu :tlgumn., do
contlssão geral, ftH'mn ml1is vota(los os 2·1 noInes po1• alie lev;Ldo::~ ús urnn.s.
03 outi•os rlous gt•upos, um douomiundo
n.utonomisLa e outro conilecidn pot· otrh.:ial ou
govot'l1istn., pot• dirigir-o o outfi.u ministl'o da.
lh.zonda, Fe!isllello Fl'eirc, o o pt•oprio coro·
nel V;LUadi1D, tiverLLill vottLçií.o rclu.tivu.mente
intlm11 a.o ponto do, nfio uhstu.nr.o o voto in·
completo Un.s Iisttts, nito pod.ul'Om elcgm· sequer um dos cinco nomes, q uo er~tm com ..
muns nns sun.s dun.s clmpa.s.
O qun.Uro colligido d1tS vot.a.çües pa.rcíacs da.s
act11s, adiante pul.llica.do, fu.z p:Ltento c::;to rcsuttn!lo incontestu.\•cl, que ainthL mu.is se
ompl•ovn polo resultado dtt eleir;[o til'let•al
Cfoitn pelos mesmos elemento ..; no diu. seg-uinte,
I rle março, em rJUO o partiria republicano
ied.ot•al, nposa.r da pt·o~sii.o otncial om cnutr·a.·
t•io. el('~ou os l'oprtJ~ontunte3 1Cdct·acs doEstado com vot..'l.r~ii.o mo.hr quo rlllllliL Uu dos cn.n·
tlhlu.tofi dos oui.ro:; grupos, .iU. a. cm·tos l'cspei·
tos colliga.Uos,como IIIUito mais deduplu. foi a.
vot.açii.o dadu. po1• esso partido aos l:icus cundida.tosiL pre~idenciiL o vicc-pro~ídcnciu. l\;lltepuJ,iicn., como ó publico o consta r.lo11 nt•eilivos
do Sen~do o <ln c,.mnm de>" Sl'd. DepUtldOS.
Coni'ormemento, n. ,i unta. ilpm·utlol'a, na cn.·
pitul, somuu1.ndo o~ voto1:1 da::; tu:tn.s rcc:oLidns
(02) expedia os 1liplomns aos mesmos 24
cnndirlatos mnis votados (doe Je. 1), nüo
influindo neste resultado ;L votação con ..
stantc das oito neta..; ll!i.D l'Ot!lottida:-~ ou não
rocollldns em tampo peltt,iuul;n apurn·~oe·a,
sem quo contr;L a. VO!'d!Ldo dc~:m :~puruçao, o
seu resultado l'oal hoU\"esso ,jamais rccl~m<L
çi\o ou ru•otusto, o antes sondo ollo llUbltctulo
som ohjec•:iio ou rcptn•o pela Ga.Jcltt do ,")'oi'flipa1 que pa.tl'Ocina o ptn•tillo autonomistu.
(tloc. n. 2).
Tovo, om consequonein., o pn.rt.hlu repulJli..
rm.no JOUorn.l tliplomados os t~ou:; viu teu qua· VH.lOilCHL.
tro cu.nditlato...;, como Jnu.h:~ votados que JbJ•n.m .A communica.çilo U;t ~oguinto:-Hojo;incor·
pomdos, ~prcsenttlrnm-sc os sub·fi1•mndos no
no plolto.
PI'OVtt ttimhl do rucuuhecimcnto dc~;o te·l· p~çodn ASsomlllria Loglsht!ivn Estadoal, us lO
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hOras da manhil,oalli,it\ encontraram occupnn-~ t.umo ; nem podendo reunir·so pnra a instai•
do ns cadeiras da mesa os cida•lt1os Briclo lar;"o da nssombléiL cm outro ponto do lMnCardoso, nrs. Evangolino 1lo Fnro o ,Joii.o Vi ... do nntes llo constituído. C:!ltrt, so ·IiJes n.IOgm•n.
oiro., e ns dosdopntaúos os Dt·s. Gouvúu. Limo., j irulispensrLVcl o w•g-cntn recorrer, como re·
Horaclito Diniz, Homm·o do Olivch·n., Bonildo COt'l'Olll, (L VOil'SO. lLUtoridn~lu p!Lr<l que ou reoo
RomOro, nr~i.lro Leonardo Drmtns, pn.dt•o Ma· mov;tes poJa tbrçn. publicrL o cmb;Lraco quo
noo[ dn. Fonseca, cu.pitii.O Messias Vn.lht1liio, ol1stn. n. l'Cl1Uii1o no pnço dn. ns:-emblén. ou
mn.jm• .João do AguiCLI', moJot• Rozondo Gn.r- quo t.lo contbrmidado com o rLl't. ou § 3n
citt. cot•onel Souza Leal o .Toilo E:itoyo;o;, <mn· 2· 1 prtt't.c dn. Constit.uiçüo E.;t.n.don.l, os condídn.tos mi.o diplomndo:-i, o o cn.píti1o Mn.nool voqucis par:L outro logm• ando possnm func·
X~vtor do Oliveira, •liplomndo, ~uo nlli '" clonar·.
nchn.vn. desde ns 9 horllS. J.og:o quo so:tram a.s Sande o t'ratornídrvio.- llcn}m11~m úa Solt.:a
12 horo.s do dia no relogio <ln. cnsn., llh·i~iu-so
Lurlrtm•o de Olir.wim Queira.:
ú. mosn JlD.rD. assumir o lo~nr de p!·eaidento 'l'cflu.<:.-tl';lton:'o
-LJ:audi•IJ
R.
Maci/!1
JHI!!ar,-Path•a Jarwthas
provisorio que lho compotin, no< tm•mo> do
G(mçtlfvcs-Padi'C .lliltçal PcrairalUbfliro.
regi monto, por ser• o mnls votho •los I~ di pio· ./()sé
,lfmwcl !JaJÚ<:IIt ]ltljah!J,-Dr. Jouhânno
mo.dos presentes, o primeiro :~ip;1w.tario, oco.. -D1·.
dt: ('nrllft/lto.- Zacha1·ia.~ lbmwio do.~ f~cis.
l'OilOl Bcnjnmin Tollcs, ncompanhn<lo <la todos N(/t/u:us
dt~ ,'-l'ou;n fl[nr.htldo.-o\IIIDnio 'fci:ceirn
os outrosduputn.tlo.~ legitimo~. Dohaldo, pú· FolltC.'(.-VI'nll~:i
.wn Anto11io clJJ Cal·vr~llw Limct
I'em, l'OCln.mu.vn. o dito coronel cont1•n !L usm··
. - Lu i: Coi'l'êa rlo A::aucd.n.- JotTo
pacão da cndoil•n prosidoncinl por quem, não .fwdoJ•
M01·uira dt: Sou::a .llcwleira.- Bulhymio
tendo diplomn, nem sequot• porlia tm• in- B.>~lcucs
LiJ,ul,- Lui: A11lfl11io tln Cost.a .Ucllo.
greSHo no recinto dn nsscmble<L.
L11::
r!ti$'Uur: Tavm·a.~.- lloracio ;lftl1'lÜls.
As suas vnlnvras eram nbnilldns pelo to-Jnr1o Bilpl;stu rlo Oli~::::h•u,
~uc da cnmp~tinha, poln voz stertorostL o tro·
mula do pretenso presidente, pelo tumulto dos
}lseutlo-tlepntndos,quo, com u. 1mtif; inju!itiflcn·
vel g1•ossorin, desti.n•iu.m contpa o roclnmanto
apartes insultuosos o viruleu tos soi.Jro;;n.JlinllO
Acto dn convocação da assomblen pnra a
0 Dr. Homero de Olivelt•a ~ 110 , em discur;o que
prof,riu Jüt•a du ordem, conJiJssou niio ter di· citlndo <lo Ro;nrio:
plomn, acct•o;cent.ando quo não o tinha por·
oPl'esidonin do llstndo, tendo cm consideraque os o.dvorsu.rios o haviam rou!J;tdo.
çiío •l. comrnnnicnçii.o que lho 1iJi dirigldnyelos
Ortt, i• vista de todo o>t.o occot•t•ido, da ex· cidndóo; diplomados deputados pola JUnta
nlta.(;ii.o dos n.nimos dos pretensos deputnclo.o~o, npur1tdo 1·n du. mtJ1it;tl. o om que saliontnm o
da tenac(dado o proposito com ~ue so munti- m01 io «t•bittmio c Yiolento qun lhes vedon n
nham indevidn.montc om 80Us nssontos, tudo ronniüo parn. n installa(;ii.o dn. n.s~cmUlén lc·
isto ~·ombinn.do com nR prOI!Odoni.oa círcmm· rrislnti vn. no edil! cio dn mesmo. a.ssomblóa, do
stancias, quo ,i{t conheceis, dtt inter\·cnçii.o dn. ~c.cordo com o § :::··do ;n•t, G" rln Co~1stituiçü.o
for10a publica Jlldot•al no ultimo pleito oloito· Est~tdo:Li, dt>signa n Vi !lu <ln Jtosn,t·to para "
ral,' dos protesto., que toem feito som roservn. l'ouumo e intitnllnçi'i.o d:L lt~semblun. no paço
nlgnmn o cm·onol VaUndii.o o. sou n.deptos, do con~c!lw municipa.i 1lrt m~~mo. ':mn. . onde
distiuguinllo .. se dentre estes o cot·onol com· dovcr~o o1ft~ctu 1 tr·~c ns ~cs~uPs ord1nn.t'tns.
manrJante •lo33",declarnndo que nquolle enu·
Ptthliqne·se 0 munprn-so. Em ·1 •lo sotemdidtLtO no oorgo de pt•esidonto do Estado havia ht•o do 1~0-1. (O Di", 11 de setombro de 1804,)
tlOl' eleito, fo.,se corno tOsse, o, nmisnintla, cotn
a ciroumst.ancla do doclnrtll' o dito commo11·
dante, segundo coustu, quo os doputtulos so·
rinm nquelle• que primei!'atnonto se assenbts·
som nas respectivas endoirn.s, o de se achn.r
llrn o pt•lnci pio •ln oxoeuçilo do plano <hL
no paço diL nssombiõ" com muitos tio seus fiClll'tJIU.la. ns~omblú;L prernmlituclt) e propttludo
cornpanboit•us do cl1tsso, vestidos t't p;Lizo.n:L: pólo cot•onol Cario ..; OJywpio _li'et•ra.z, ontüo
couv,mcondo-so o~ sub·flrm~ttl.os quo 11Ü.o se commnlllln.nto do 33" h:tt;L!Jmo. agente do
podio.m l'eunit• no plr,~o ll;L mesmo., retil'll'" coronel Vn!l1tdüo como 11 llfit1•o necosstu•io pnrtt
mm-se, prote.'itn.nrlo pelo orA"ii.o do seu pre- orocouhocinwnto 1lestco col'onol, como ],'H'est·
>idont.o interino contl'll nquolla reunião do 1louto tlo Esttülo, emb)r:t inolcglvel, w1o
protonso~ doputndos, pal' stw mn.nifostlLillOnto cloito. mtLs quo pt•o,.;idontc f:QI•in, e ~egumlo
i llngn.l.
·
n. pilra~c consagt'IUin, (bs.•w c'JHIO f'asse, ml.o;.
,
A doprecnr;iio ó esta : Ntio di•pondo os sub· tc!.<:SIJ o Ql.llJ ~liSllts.<:O.
nrmndos do moloa pt•ocisos JliLm voncot• n gJJ'eeti vr... monto, t'Otmir!LTn·SO os candtdntos
•osistencin que os nilVol'Rnrlos lho• opp1io n tllplomndos IIIL oi!ltulo 1lo HOSI1!'iO, Ylll'i1UO oxer~nm sou mandato no Iognt• <lo cos· llcMillll os podat'O' com o~SOI'Vancia rlgo-
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rosa do regimento, instllllnntlo-sc n nssom-J notas cloltornos substnncindns no qun•lro ndi·
blón n 7 do setembro ( din constitucional ) nnto publicn<lo ;
com n. pt•ascnç!L do Presidente tio Estn.do, quo Nü.o diplomndos, como ó clo.I'o tln. fLcto. t.ln.
leu n. suo. wcnsa()thll, sendo Cloitn....; cm ::~guida .i nn Ln. n.puradol'n. ;
n. mesn. o as conlmiasuos (ontl'c n\i quacs· n. Sem compotoncifL, porque, po!n.s11\sposiçües
que devia fnzor )lal'todo 'l'l'lbumtl mixto pnra cilndns, n voriflcn('ilo do po1lorcsnn inBIIllh•c•lo
os casos do rospon;nbiiillnde prcsidoncinl,cujn dll nssemb!én ó tbitn. súmontc Jlelos cllndidntos
eloiçilo communicnrn ~ ltelnçiio o ostn rospon· diplomntlos;
dera), tendo awrov1vlo o noto da tr~tnsteren· 8om nctns, JlOl'quo niio ns havia na Se·
ela do lagar do sun reunião, fnzontlo-•o lois o cretaria ( por tm•om sido Jovndns paro n
apurando n e\~iciio presidencial de 30 tio cidn•lo do Rozario) o rcquisitndns outros o.u·
julho, proclamando eleitos presidente o vicc- thentiCl•< no Presidente do Estudo, csto niio
presidente o Dt• •.Tosó Luiz coelho o Campos o ns remett.ou PIIL" não rcconhocm· tnes intrusos
coronel Antonio de Siqueira Horto., •lo quo como deputados, o que se vô <ln primoir" o
deu sc\cncio. no Presi<lonto do Estado o este iL tla ultimo. nctns de suns sessões proparo.torins
Reln~iio, como consta do doe. n. 7 o dos do que const<L n. supposta vcritlcnç•lo do po·
seguintes omcios:
deres, o do officio do Soerotnrio do Governo,
OrrJc\o do Presidente do. Relnção ao secro~,. recebido no mesmo dia <lo. votnçüo do pnrecer
rio da n.ssemblén do Rosario:
(documentos ns. 8, o, 10 o i 1 ) ,;
_
,
Sem documentos o eqmvnlontcs. "csmo,porTr\bu~al da Rolo.çao 110 Estado <lo Serg1pe. que niio ho. combinaç<lo possivcl1\ visto. dM
-Arn.coJI\, \2 .<lo sorombro do 1894-N. 182 netas que dó o resultn.do da votação que se
-Exm. Sr. vwc-prestdonro d1t n.ssemblón.le- nttribuirnm esses.<oi-di.<ant eleitos Absoluta·
gislativo.-Accu;o o vosso officio do 10 do monto nilo Jm,
·
C?rrcnte, no qual mo commu!'icnos haverem Isto se Jl!z evidente pelo. loiturn. do quo.dro,
stdo elottos memb1•os do Trtbunn.l m)xt? _a quo segue, do qunl consta com exncti<liie n
que se refere o art. 17 § lO diL ~onst1tmç:~o votnçilo do todos os cirladãos votados e dcsi·
Estndoal os Srs. doputn<los Frn.nc!Sco Antomo •nntlnmonte a votncão do cndiL um dos roem·
de Cnrvo.lho Llnm Junio:, padre..Tonathns bros das duns assomblóns, nns qunt.ro hypo,losó,Gonço.!ves,
,Anto~LLI rolxo•;n. Font.oa, thesos seguintes:
Dr. Za~barms He!ac10 do. Rms 0 Dt. Do.vmo a) pela totn\idndo Llns netos eleitot•uos cm
Nomys10 1le Aqumo.
numero do 70, nilo tendo havido oloiÇiiO em
So.udo o l"ratcrnidndo.-Joao Baptisla tla um municipio (So.nta Luziu.);
Cost« Ca.·vall<o.
/J) poln.s nctns o.purndns peln junto. apurodor" (02);
c) polns netos do 22 municipio~ (5·1 netos)
que n nssomblóo. de Arncnjú mesmo diRse ter
Ofi\c\o do Presidente uo Estado,., Re\nçüo: sómonte contemplado na voritlcnÇilo por falPa.lncio dú governo cm Arncn~lU, 22 1le ou· tnrcm actns do cinco municlpios o po1• tet' nn·
tubro 1lo \894.-Cidn<lii.o Pt·csidente o Mem- nul!n1lo eleições do outros cinco; o nflnul
bros do Trihunttl tln. Roliu:ito-Em sessii.o m•di· ti) poJo pn.t•ecot• Yoliulo pot• os<n mesmo.
nu.t•in. !ln. !tSilembU•n. ll·~~islntivn. tlo gstndo, na nssemblóo., ;ttt.J•ibuintlo nnt! seus momiJI'OS mnn.
villn.do Rosa1•iu, do 13 do mo>. do RCll!mb!'n votnçiio ILVUitndo., mns 1\o todo pontn phnn·
findo, fovnm ruconlwcido:-~ o twnclnmt~tlos pre- tn.sticn. imugitmrin. o n.hsolutamcnto tlh~sommte
sidente e vicc·pre:-:idente 1lo gstllllo os cidn.· dos tres hypot.hescs u.ntol'lores, inclusive n.
dilas nr ••losé LlliZ Coelho e Campos li eOI'OIWI n.pUt·nção pehts acuts dos 22 municlpios que
Antonio tlo Siquuii•a Hrwtn., pu.1•n. o J)IWio!lo csSIL lnLlSITiiL __ n~=:omU!Un. coniOssn. tm• sómente
)lrO:'iÍllOncin.JtL COHI(!f:lll' 111"1 ltiiL :.!•l dO lllOZ COI'· coutumpl;u.lo nu. sutL \'oritlcn(iii.o t.le podoJ'ca.
rontu. O cp!U Vt.JK commtmicu tmt·a todos os
Vol'iflcn... se quo, }Juln... totl~lidatlo dnt:~ n.r.t.IL~ o
cffeitos lcgnos.
pelo..Junta llllllrndm•ll, foram mais votndo• o
1!nmo taus diplomntlos 23·membros du ussemSa.utlo o t'l•ntet•nhlnUo.-Jo.~J Coia.:cmli.
loll!n do Rosario o um aómento da nssemblón.
Por ~ou ln.llo, contlnnn.rnm no mlitlcio tln. li o Al•acn,jú, o crtpitii.o -~·I!uwol Xo.vhn• de 011·
nssembló~t. "" Cnpltul, o; Jnsttumcntos do Yoit•n, que, olc\to tnrnbem pelo pnrt\1lo ropucoronel Val\ndão, nüo eleitos, 11110 diploma· blicano feuernl.prcst.ou-se, ont1•etanto,n fnzer
dos, simulando uma vorificnçüo do poderes, pnrto d11 nssemb\ca Vnlla11iio.
Pe!ns nctM dos 22 municlp\os que, menti·
som comtletcncift, sum actns ou llocumontos
oqulvn.lontes, ú ~~~mo, o :;ómonto JlOl' indico.- ~·osfLmcmtn, di~ n. nssemhlóo. lio Amcn,\t.'i torem
ciio .wbJIJ•Il.l"iiL <lo d\t.o eommandanto d~t fol'Çil sm•vidu !lo l.m.so t't su11 vol'illcnçiio tlo pollor~s,
são mnis vol.udos 21 membros diL aaaemblca
fCfiCI•a\, OqllO (\ notm•ios:
Não eleitos, ustes intrusos, como'" vó dus du Ro;ario e deus sómente da do Arncujll, os

o;.
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qmLCs süo o Dr. Hcraclito Diniz o o capitüo
Messias Va\ladüo, ufóra o dito capit.Jio Xavior.
Entretanto, pela vorificar,üo phantastica
<la nssembióa de Aracajú são mais votados
18 momhros delln. o seis 11pon"' da us>cmiliea
do Rosario,. para simular de reproscntnçii.o
da minoria I
Os 22 municipios, cujas actas tbmm contcmpln•1as neSSl1 veritlcuçiio,,üo: Aracajú, At•auiL,
9uquim, C11mpos, Capella, Vllla Cilristina,
Espirita Santo, Estuncin, Gararú, ltabaianu,
Ja.pu.t•o.tuba, Lnrn.ngeiro.a, Ma.riom, Dores, Pu.·
cn.tuba., Pot•to da Folha, Proprhi., Riachüo,
Rinchuolo, S. Christovüo, Simão Din.s e Villa

Nova.
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Para discriminaçiio e conhecimento, pelo
qllluh•o, ele quncs os membros de cada uma.
dns dit!Ls aasernblóns, vão em scguidlt n onda
nomo dos mcmut•os rlll assembloa do Rosario
as inicincs i\, U. c aos nomes 1los membros
da assombléa do Al'acojü .1. 1l.
Os outros nomes mi.o seguidos de inicines

siio 1lo outros cidaditos votados, mas que niio

liLzem p11rto do nenhum" •las duas 11Ssembléas, o que vão tambem mencionados para
vêr-se o modo cnsuistico. n.rhitrn.rio, por quo
lbl ae cntando nomes aqui o alli para comporem anssemblóa de Aracnjú, viHto como cidruliios houve do seu grupo que, consult[l,Uos,
niio se prestaram a fi1zer parto dessn. empreitada de fraudes.
·

Qundro dn ele!çúo

"'-<

1 Ca]litao Xa.'·vitwile Oliveira., ...... , A. A ..

2 Cot•oncl Da.nta.s •.. ...•......•..... A. R..
3 Coronel TILvu.t'es ..••••....•.•..•.• A. R •.

4 Capitiio Queiroz •.... , •.•.•.....••.
5 Dr. Horacio Martins •.•••.•....••.
6 Dr. Mathous Machado .•.••••..•. ,.
7 Coronel J3en_jam~n ~olles •..•.•.....
8 Dr. Bt1pt1st11 Oltvetrn ..•• · ....•...
O Dr. Dn.vino .............. .........
lO Dt• ••Jovlniano Cllrvalho •.•...•.•...
li Dr. Zaoharills dos Rela ............
12 Dr. Teixeira Fontes ....••....•....
13 Dr. Loondt•o M1~eiel Junior •..•••.• ,
14 Dr. GmtÇILIO Bot.to ....•••.•. · .•..•
15 Coronoll'ellsberto Prata •...• , •..•
16 Pa1lro MtlrÇ<LI Ribeiro .••••••••...•
17 Tenente-coronel Luiz Antonio ....
18 Limu. .lunior .. ....................
19 Padre JonatltiiS GonçiLivos .••...• ,.
20 Dr, ltnJaby ..................... ,
21 Capitão-tenente Rodolpho Fontes.
22 Capitão Lulz Corrlitl .•.••.•....•.••
23 Ca.pitii.o Maoloii•tL,, .... , .. ,.,.,.,,,
24 Ctlpltilo Euthymlo Esteves •••..• , ••

A. R..
A. ll ..
A. lt .•
A. R••
A. lt.,
A. lt ..
A. R..
A. R.,
A. R..
A. lt ..
A. lt..
A. ll •.
A. lt .•
A. R..
A. n. ..
A. R.•
A. R..
A. R•.
A. R•.
A. lt ..
A. R..

3.680
3.001
:1.002
3.574

3.494

3.4R3

3.480
3.416
8.402

3.387
3.379

3.10:1
3.185

3.106
3.099
3.073
2.965
2.939
:1.018
2.912

2.991}

3.:17i

3.358

3.o13
3.096

~.307

3.152
3.0Q.j

3.103
3.!86
I.!Ql
3.!51
3.1•17

2.83:1

3.145

3.203
3.009
3.045
2.076

2.840

2.824
2.772
2.024
2.759
2.757
2.730

2.815
2. 7•17

2,505
2.506
2.510
2.369
2.280
2.352

2.341

2.:?35
2.208
2.255
2.293
2.33·1
2.383

2.sa7
2.160

2.326
2.151

3.020
2.391
1.910
2.104
2.001
2.110
1.985
1.755
1.980
1.800

1.932

2.170
2.235
2.387

1.654

2~095

2.400 .

2.085

1. 729

2.185

1.500
1.732

2.17·1
2.1i5
2.060

2.11;1

2.128

2.389
~ -~0343,,.

...
1.420

1,

5(1·
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Qundt•o da oloiçfí.a

I

:

I,,,

''

Dr. Jose Leandro ...................... .

'I

I

i

.. 1 '
'i~, 1 '
I

,

Cap1'tr1o Mcs.~ias l'nllnrlao.,.,, ... , A. A ..
D1·, Ilcraclilo Ditti; ......... .... A, A ..
Rasando. Gr;,·cia, .••. ,, ......•. , .. A, A,,

d.,

Dr. ACClOll .. , ...• , .•.. , . , . , , . , , . , . , .. , .

:I'

Dr. Gowvcia L:ma .• ,, .........•.
Porll'c Danta.'i, ......•.. ,,,., ... . ,
Dr. Evanyelino.,, , ..... , .... , .. ,
ltlojor Lc1/ID,v. , •• , , •••••••••• , , , , •

. r•:

' ";:

A, A ..
A, .rt,.
A. .tl,.
.tl, .t1..

Coronel Euzcbio do Cnrvnlho........ ..
Dr. Jlomcro do 0/lvcil'tt,, ... ,., ..
Dr. Benilde Romc1·o.,, ... , ..... ..
Cai'r:al!to Leal ....... , ..•..... , ...
Pad1·c Fon.o;cca ...... ... , . , .. , ..• ,
Jl!ajm• lot1o de Aauim·. ...•.. , , .. , ,
En~lliano Leat, ...... .... ,.,., ....

.A, A ..
A . ...t..
11, J!,,
;1. A..
A. A.,
A. A,.

.A, fliscrra . .... , , .•••.•.. ,,,, .• , A, A ••
J..o.udolino l"t•oiro •• , •. , .••••• , •.•.••.•••.

Bl'lcio Cal·do.~o .. , .... , .. , , . , , . , , A. A, ..
,João Esteve~, ... , .. , . . . . . , ... , .. , .... .
hltLnoel Leão. , .•...... , ........... , , .. .
D1•, Joao Vlcira .. , .... ,, .... ,., .. A. A.,

Pedro Pires,, .............. , ....... , . .
Caronet Scbtwit1o Anrll'ado, .... ,,. A, A ..

lJr•. M. Cut•vcllo .. ................. , , .. .
Olympio Leito ..................... , .. ,,
~r ouro. I\In.ttos ... , ...... , ...... , ... , ... .
Felix Diniz •....... ,,., ..... , .... ,., ... .
Padre Freii•o ......• ,., . ....... , . , . , ... ,
D1• ••ToHó F'reit•o ••••••••.•.•.•• ,, •••••. ,.

Ernesto Guimn.rii.cs .......... , ..•. , •.....

"'

2.788

2.700
2.400

2.32::1

2.:ll8
2.221
2.208

2.207
2.181
2.WI
1.99·1
1.902
1.847
l.i5l
'I,Gf!3
1.071
1.640
I ,41 :l
I .:;34
I. 151
1.107
1,088
1.047
020

2.410

2.512

2,-ii>·l

!NO!
2.15.3
2.025
1.977
1.859
1.749
1.985
I. Díl4
1.872
1.430
I.OfJ7
1.617
I.G56
1.520
1.471i
1.502
I · 181
I. 108
1.0·12
867
002

2.079
1.49:!
1.854
2.020
U99
1.80 I
2.000
1.847
1,010
I. 738
1.140
I.6:iO
I. 4·14

1.4:-m
7i't1

S8ü
l.li2
1.082
784
991
02R

750

0:~3

812

010

81A
750
i 58
777
032

Oo:J

890
8n!
713
102

143

1.315
2.514
2.500
2.404
1.931
2.487
2.500
2.•180
2.201
(")
~.478

2.471
2.422
2.407
2.430

2.186
2.428
2.044
2.460

2.407

072

853
844
838
517
79•1
709
. 0•10
·100
'

2.403

..

(') Os nomes sem "votn~<io <ln fiLlsn nsscmb!t\n :lo Al'ncn.iú assim cstffo, porque o jornnl
officiiLI só publicou os nomos dos suppootlls mais votndos.
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Jó. se disso que na eleiçiio rio 28 do fol'O· quo niio continueis na publlcaçilo, nesse jorroiro do anno pnssndo nilo houve duplicata nal, dos netos <la mesma assemb!éa.
<lo clelçilo om socçilo o.lgumn.
Suuclo e frntornltlnolo.- O Secretario inteComo, poi&, os,n votnçiio nvulladissimn nt- rino,
.Ta!id A'1tonio Peixoto.
trlbuldn pela nssemblén <lo Arncnjú a seus
Assim
isolntln o niio rcconhecit!n dos podemembros, ~unnuo nas hypotho-es ti•urndnscla totalidade dn...;; nctns-uu s6mentC da junta. res do Estado, sentiu-se quo essa nssemblón
apuradora-ou aindn. das netas dos 22 muni· niío seria viavel, nem chegaria o. resultado
c1plos quo n asscmblén diz to1• apurado, onda pratico quanto no re.,onbccimento de seu pn·
um 1lo seus membros fica com votnçfio rela· trono cm concurrcncin com a assemblén do
ltosnJ•io sem um presidente quo lho snnccio·
tivamentc mlnlmn, insignificnntc masmn 1
Um lhcto camcteristico: o cidndiio Bricio nnssc os netos e fncili tasso a posso no Coronel
Cardoso (actual secretario do governo Valia· Vallnuiio.
d1lo) rlerrot.ndo nas urnas, il"l'adeceu pela Dnh i a rcallsnçilo do plnno <lo dcposlçüo do
imprensa no eleitorado os !.dils votos quo Prcsitlonto do Estad<• c da eliminação tia nslho fomm <lodos, c constantes <los actos to- semb!Cn por cl!e reconhecida.
toes; entretanto, nilo obstante niio to1• a as- Dito e li?! to. A' li do setembro, foi deposto
somblón do Amcn.iú cootomplodo na vorificn.- o Dr •.losó Cnlnsans, Presidente do Estudo,
çilo 16 actas tio lO municipio;;, reconheceu-o pela Jbrçn c l'unccionnrios feàeraes, sob o
l'undnmcnto allegndo pelo Dr. Sy!vio Romóro,
eleito por 2.406 votos I! !
encarrogndo
da emp1•eitndn, do abandono do
A~sim, todos os mnis. Como isto!
E que, como ficou dito. essa falsa asscm- cargo pelo Prcsldontü, qunndo foi ó. ci<lade do
blén. ni'io teve presentes t~t~ netas, nem preci- Rosario ler a sua Mensagem, lnstallando·se
sava tel-ns no proposlto em que ostnvn ue no ~overno o por cl!es acclnmndo o presiden·
rlcclnrar deputados i\ contenlo do coronel te dn falsa nssomhlón, Dr. João Vieira Leite,
Valladiio ou do seu agente no Estado, o com· como consta. de telegrammns por elle envia ..
dos ti.s 1luas cnsn.s do Congresso, do O Dia,
mnndnnto do 33" batalhão.
orgilo
omcinl (doe. n. 12) o <lo seguinte te·
Tudo prova que niio houve vorificuçiio uo
pO<~ercs nn assemblén de Al'ncn.iú, fez-so ludo legramma <lo Ministro do Interior no Presió. lnco do pcnna, por designnçi1o do coronel dente deposto:
Ferraz, e, portanto, niio tem ossn nsscmbléa «1'oleA"J•amma- Dr. Cnlasnns- Rosnrloinvestidura legal, carece do Jo•ltimidudo ó Rio, 17 do setembro de !80•1- Do ordem do
um ajuntamento illicito, que" nada repre· Sr. mnroc[lo.l Vice·Prcsidcnte da Republica,
senta.
vos communico que, attendcndo ó. vossa ro·
Nilo obstante, installou-so tambom !L 7 do QJ!is.içüo, ,iiL expediu, por intcrmedio do S!'•
setembro essa nssombléa sem n prcson(a do mm1stro da guerra, ns necossnrins m•dens ns
Pr~sidcnto <lo Estu~o. nüo lho r~spondendo o autoriuntles mllit:Lres fedemos nesse Estado,

,':·'
'

.' .1.
't

'
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Tribuno.! dn Roln.~ao u commumcuc,~iio dn olei- pnrn que, nn. fút•ma. do. Constituição Federnl,

çiio dos membros que deviam compo1· o Tribu· n.rt. 6 n. 3, vos nuxillem n manter n. ordem
uni mlxto pllra os casos rio J"OSpunstLbilidndc c ü•anqulllidndo publica.- C11SJiano do Na.<ei·
Jll'O>idenclal, por lmvol-o feito iL nsscmblón do monto, ministl'O do interior,»
Rosurio, unicn. que reconheceu.
Po1• outro lado, foi tnl a pressão ontüo ex·
A desenvoltum dessa nssernblóa cho•ou no orcida sob1•e n ussemblén do Rosario, que ella
ponto do accc•.tar a denuncio. dada por"um de adiou n 16 de setembro os seus trabalhos pnrn
seus membros contra o Presidcntn do Estndo 20 do novembro, sendo presos cinco de seus·
11~r niTo ~or lido a Mcnsngom perante ella, membros o um ompregndo seu, e novnmente
nuo contmuando o proco;so pela udopçiio do dispors.' pela força publica, quando se renlvitre mais summnJ•io, qual n doposlçiio do umu n 20 de novembro, como se verJI.
Presidente.
Apó• todas eSSILS pntranhns pal'8. apparentar
Ordem foi dada no O Dia, orgão ameia! o fucilitar a posse do governo no COl'ODOl Vai·
para nilopublicnr os trabalhos desta nssom: ludüo, foi cl!e reconhecido p1•esidente do !lS·
bico, como se vô uo seguinte oa!cio :
lado por sua asscmbléa e vico-presidoute o
do Faro Rollomborg.
« Estndo Federado de Sm•gipo. SccJ•otarln do Dr.DoGoncnlo
todo
o
exposto
resulta que, ao passo que
Governo, no Amcnjú, 8 do setembro <lo a nssemblóa do Rosario
tem todos os carn1804 -i" Socçiio- N. 7-i-SJ•. contractanto ctel'es do lcgltimidndc, quacs:
dn publlcnçiio tios netos officiaes, no jornal
a) n mnioJ•ia do votos pelas actns eioiO Diri.
'
tomes ;
O D1•. Pt•esldcntc do Estatlo. conslucrnndo IJ) diplomas expedidos pela junto npuilllclta n rouniüo <ln nssomblóa que se ncha l'ndom ;
J'uncclonnmlo no l'OBJ!Octivo odlficlo, manda- a) VOJ'ificnçfio de podm•cs compotentemonto
me doclarar·vos, pam vosso conhecimento, feita;
11
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manirostnmonto l'raudulontns o conquistn,Jas
pela força.
SI n verlncnciio do JlOI10I•os, solomni·
iludo ossouclnl da invcsttdut•n dns J'uncrilos
elcctlvtLS, sómonto valo quando Jhltn. Jlnlo'po·
dor compotonle-si não pildo ser competente o
poder lllegltilno-sl, no cnso, tilo Jogttimn ó u
assembléa do [(OSiu•io quiLnto lllegitima o
falsa é aassombllia do Aracu,iú-ó obvio quo
o Presidente e VlcC· Pt•esidente do Estndo silo
o Dt•. Coelho o Campos o o coronel Hortn, re·
conhecidos como tncs por nqnella assembléa,
sendo insubsistente e sem clfelto o rcconho·
cimento que so apt•ouve fuzer a ~tssembléa
do Arncaju.
Por Isso. a Relaçilo do Estado, officlnlmonto
inteirada desse reconhecimento ndlndaa assembléa do Rosario, deferiu conÍo lhe cumpJ•la
(Constituiçiio, art. 29), o compromissologalo.o
Vlce·Prosidento coronel Hort«, quando para
tal fim se apresentou ncompan!mdo pelo Presi·
dento do Estudo, o Dr..Josó Calnsnns, que,
nestn conformldnde, Jmssou no dito vico-presidcntc o governo do gstndo a 24 de outubro,
termo do sou 11 oriodo •ovm·nnmontnl
."
•
Tenno 11e compt•om/SsO:
" Certifico que a ns. 8 do Livro do Tet•mos
de compromlH<os deste Trihunal constn verUo ad "c1•imm do thcot• seguinte o tct•mo do
compromlsso prestado pelo I'xm. Sr. cot•onel
Antonio de Siqueira Horta: Aos vinte e tres
dias do mez 1le outubro de 1894 nestn secretn·
ria do Trlbunnl da Rela1;ilo, e~tnndo o Tri·
bulllll lunccion~nda, prestou o compromisso
constitucional o Exm. sr. coronel Antonio ole
Siquelra H01•tn, como vice-presidcnte doEstndo. E, para constar, ou Joaquim do Prndo
do Sampaio J.elto Sect'Otnrio do TJ•ihunol o
cscrovl •. Gustavo 'sn.mpnio, Presidente intcrlno.-Frnnclsco All·os da SilvoiJ•a Rrltto
Guilhorrno dtl Som:n. Cnmpos. Josú SotorO
Vieira de Mello, Antonio 1ln Siquoit•n Horta.
El'i\ o que sômento se continha cm o dito tm•mo
ao quul mo repot•to e dou fé.-E. eu .Joaquim
do Prado de Sampaio Leite, Secretnrio do
Trlbunnii!B Relação, o asct•evl.»
Estavn, portanto, empossado o Vice·Pt•esi·
dente do E•tndo. reconhecido pela tLSsombléa
legitima, pelo Presidenta llo Estado e pelo
Tribunal da Rola(•ito o no exorclclo dns runccões, emqunnto nito o assumia o PJ•esidonte
ctr~ctivo, out.1io nln•ln 1111 Cllpitul PCI!Orlll,
embora. o vice·presillente, sob" ameocn do
prlsito que no seu pnlncio f'lZ·!he o presidente
ucclnmndo Dr•.Joiiu Vleirn, perCLnto o coronel
Ferraz que a isto o estimulllvu.
Nost.o lntorim, chnga n.nro<Snil"mmftÀ dn
Ctlpitnl l'cdoral iL Cupltul do E~tndo o coronal
per~nto
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1lo paln.clo o 1las repartiçüos lnetallimdo-se no
~o ver no.
Dous pt•esl,1enl.os, portanto, dous governos
no Estado de Set•gipo: um, o coronel Horta
t•econMcido por todos os p01leres legitimas do
Estado o pelo quo ha do mais selecto neJie •
outro, o coronel Vnlladilo, sem outro ILpOiÓ
que o da J'orçn federal o estadual o Jlmitado
cot•J•ilho que e cerco.
Cedo, llOt•óm. dcsilludiu·se o usurpador da
P"'"" pncinca do sua prBila; niio houve quem
u reconhecesse, salvo excepções, que confirmnm n regt'lt,
A Relnçilo do Estado, juizes de direito,
juizes municipnes, ,juizes do pnz, pt•omotores
publicas, intendente'!_ o cons~lhos municlpnes,
em geral v. populnçao quast om poso, iodos
se puzornm no Indo do govet·no _legal prolllgan~o. cond~mnantlo a usurpnçuo. '
Nuo se VO,Jn nosso. m?vlmonto glortoso do
Estn_!lo acto de parttdnrtsmo.
~'10t·l
• t' 1
1 nua
ar 11 ": em ,sem.,
m tnm .!:'' mag1stMdos o !un~~tonarto• •do nomon~o do prosidente do Estado,. Dt. José Calazans, que
nunca adoptou pn~•t1do algum.
Foi, sim, n intuição Jucldn. altnnnda do
o•ph·ito democrntico, de CJUO .ilí deu prova o
hNo serg,~nn~. resistindo ~m 1801 .no coronel
Vwonto H.tbou·o, que se dtsso eletto governailor do Estado por doze votos, como maioria
absoluta do tuna tLSsomblóa do 24 membros.
Entro um governo legitimo o outro usur·
pado r )litO podia. ser duvidosa a esc~lha )larn
a dl~n1daúe o(ll~tnl, que, no caso, nuo dtver·
godo dovet• Ctvlco, da honra pessoal.
Resolveu então o pseudo-presi~ente tudo
submetter ÍL viva força, por si o sua assembl<io, como se vae vor:
Ao Vi~o::Pt•esldente, cot•onel Ho!'la,nmeaca·
do do prtsn.o, tolheu o oxorclclo, n.podernndoso 1ln g-ovo!•no o t•op:trti,:Uc.'i publica.:;; 1lo sua
dopcndencta;
.
.
.
A nsBcrnblón do Rosru'to reunula, pelo adm·
monto, om 20 de novombro, fe~ dispersai· por
35 pt•ncns ao man1lo do um offioial, como
constJL "" .neto dit n.ssombl<ia e do ameio do
psuudo-jm?. de direito de M11rolm, nomondo
contra 1t Constitnf,;iio o ns lois pelo coronel
Vnllitdiio, n. quem assim correspondia a graça
de •ua nomon.çiio (doe. n. 14);
A' mu.g-istmturn suspendeu (como j1i. ho.viu.
t:•ito o •ou antecessor .Joilo Vi oiro Leite) o pa·
go.mento dos veuclmontos, para. impot• pela.
f._tme o tlOU roconhocimento.
Pm•,t honrn. Ue:;tu. terra, sórnente uma. insl·
gnlflcnnte min01•iu se submotteu li vllezn dessn
imposi1,•fi.o.

Desde setembro, ost1í. a mnglst.r11turn por

pugnl'.

l•'ez depôt• poli• policia o juiz de direito do
a tnlsa nssemliJ<ia e opodern·se On.rnrú, Dr. Jesuino Jose Gomes, pura, pelo

VtLihlllii.o, 11. :!4 tio outulJr(): prostiL o compro-

misso
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' n dualid~tdo da,judlcaturn..
torrar, Impor o roconhoclmo:lto nos mnls, o, Dnhi
reclamando n Rolaçlio, respondeu o Sr. Quanto !lOS intondcntos o conselhos mn·
Vnllndiio, como sojvô do Clll'iosn <locumouto nlcipaes eleitos, hn m11is do <lous ~>unos, Jbi
n. 14 A;
obstado em Jll'incipio o pagamento dos imIgual sorte tovo o ,iul?. municipal Uo ltn- postos nos sous agentes Jognos pellL força po·
bniann Dr. Zncllot'ins Hot•ncio dos Reis ;
llci~tl para obrlg~tl·os no abandono.
llemittiu os promotoPes e, o quo mais ó, Fru•trado o alvitro, pois, Blllii(UllS contri•
juizes municipnos otrcct.il'os o supplontos, 11 buintes niio [Jagarnm, a mór parto pt•estavnquem n lei g-n.ranto o oxurü!cio por qun.tro se ao p•gamonto, fomm mandados depôr polll
o.tmos;
dita JhrÇII policial os intendentes o conselhos
A runlorin da l!.olnçii.o f•~ pt•occssnr pela municipncs: collocnnrlo a forca nos governos
Jitlsn assemblúa por t.ot· doJ'ortdo o compro- municlpaes individues sem titulo algum lo·
misso no vico-prosirlento proclamado pela gnl, verdn.rleiros intrusog, com a.gentcs pm•
nssomblóa do Ros:trio, processo iniciado na alies nomeados que a popuJaçilO om geral nüo
supposta sesSilo or<linarill encerrada em de· reconhece, reiter~tndo·so conflictos c quantas
zombro,- po1• prevarimtçiio -para, n.lúm tln outras perturbncõcs sobro arrecndaQ<-10 do
prisiio, perde1•em os Jogu.res,q uanrlo, pelo con~ impostos e ouh•ns medidas encontrados.
trnrlo, devia ser prorogada n nasemblón, visto O$ intcnrlontes e conselhos legitimes protos·
como peln. Constituiçiw, art. 41 § 2', para tarn.m Jlola imprensa o coatlnunm om snM
taes }lrocessos, dovo ser convocndn. 11m1t sessão funcções, niio obstante os ntropeUos o nttriextrnordinarin, o que mostra a prestozn com tos constantes com os falsos intendentes
que ollos dovom ser rlccidlrl~s.
sustentados pela forço publica.
Foltn n coo vocnçiio oxtrnol'dlnnria para 20 Ahl a dualidade do governos mun\clpncs,
de março, foru.m apen11s pronunclildos os em !ll'~tnde parte dos municipios: uns, lndesembargadores, senrlo oncm•rnd:t a sessão vestidos legalmente por oleiçiio. popular, ltn
antes do julgamento pnm ovita1• o recurso do mais do dou~ annos, o ~>tropollndos no oxorrevisão para o Supremo Tribunal Fedornl, clclo pela Jbrçn. pollcinl do Estado :·outros,
quo fnl'Í:L com coJ•to~." dcgringolar, poJa collocados nos cargos por essa mesma força, e
lllegitlmidade da ~tssembllia processanto, " como tnos governando os municipios !
p~ttr.anh~> do p!•ocesso c do p1•esidento qno o
Como spccimen do facto, ó curioso o RC·
lnsptrou.
gulnte officio de um dessas Intrusos no intcn·
O parecer <ln commissiio d11 na•omblón, opi· dente legitimo:
n~tndo peb• contlemnaci•o dos desambarg:l·
« !11m. 81•.-Tendo hoje its 11 horas da
dores, confos.<a que alies « nntoriormento ti mnnhii
deposto vm, como intendente e o
denuncia de fls. pro;tnmm bons sorvir,os ú conselhosido
igualmente
:
socledn•lo » (doe. n. 15 ).
sendo
ou
ncclnmndo
do conselho,
E
Os desembnr~adoros niio se dofendemm mo.rquot sessão pn.rn. p!•osidento
qunrtn.•foira, 20 110
]lemnto osso nJuntnmcnto illiclto intltulnrlo eaJ•rente, para vir prestar suu.s contas un
nssombl<ln., ngunJ•dnudo n opportunirlnde dn qunlid•vlo de cx·intondonte.
l'evlsiio. Achom·se, ent•·otanto, jll'lvudos do
exct•clcio ílos seus cargo.1 o postos outros nos . Snude o 1\•ntornldado.-S. Paulo, 10 de
mnr<;o do 1895.- !IIm. Sr. capitilo .Tosó An·
seus lagares !
A mosm11 f.•lsa nssomblun rofo1•mou" Con· tonio da Silva Nunos-0 presidente do ~onsc·
stltuiçiio om sessão cxr.,·nordinnrln ( ! ! 1 ) lho. JnNt! Ba1•bo~a L11al.
(doe. n. 16),pondo os magistrados sob o guanto Para remato da usurpn\•iio, foi pela J:,Jsa ·
do usurpador. podendo ~sto removeJ.os, npo· assemblén de Arncnjú reformada a Constitulsental·os á vontade; extinguindo o.~ Jogares çilo reduzindo a dous nnnos o poJ•iodo do
do juizos municlpaes c instituindo prepar~t qu11tro 1111nos do governo municipal paril pl'O·
doros (mudanç~t sómonte de nomo .Jl~trn um· cedor·so ~nova elelçiío o eliminar Intendentes
dur o poseonl), removendo juizes <lo dil•oit.o o conselhos nctun'ls !
com pt•n;.o.o mn.rcru.Jo pnrn. a. ncceittlçii.o, decre- Outros artigos d~t ConstituiQ<i.o fOl'lllll tomtando, a:v JWOprio Jllarw. n. JlOl'Õt~ dn::~ Jognt•es bom J•ofm•mndo•, como so pildo ver dn supe a nomeaç.üo llos novos ,juizos, como se lO no posta lei, entro os quacs o ~trt·. 28 quanto uo
sou decreto rio 20 do abril ultimo (doe. n. 17). perlodo do governo do Estado que foi am·
Os magisl!•lldos, firmes, om sun nttltudo de plla1io pll!'n tros nnnos, c o nrt. 79 n. 3, nn
res)leito tl Joi o i1s nuro!•ldntlos logltlmns, parto quo exige como requisitos Jlllm o cargo
conset•vnm-so em seus ccwgos como juizos em ao llresidonto se•• residente no Estado nos
cxerclclo, ombom sem vencimentos como dous annos precedentes ti. elolciio, ou l'Aprescntnl-o no Cong,·csso Nncion~>l ou l~s~tdunl,
desde se tem bl'O.
Novos juizes forom nomeados ultinlllmonto dlspensando·se pelo rotbrmn taes requisitos
pelo psoudo·proeidon!o, o outros soi·O·hiio 0111 qunndo o ololto ftll' so1•glpano nato, lnt~n·
breve por Jbl'l;a do citado dect•cto.
tando·so por um11 lei rotronctlvn remlvnr

'

.,,,
I '•,
li'
,\• '

SESSÃO 1m

11

DE JUNHO Pll

posthumamente n inologibilidade assim con·
!'ossada do pseudo·presidento ao tempo <ln
cleiçiio (doe. n. 18).
Lei J•etroactiviL, si se quei' o.ppiicnr a um
f~tcto passado, porque intoJ•protativiLnfio pódo
~cr do nrt. 70 pelo qual entro os requisitos
para PJ•esidento do C:stodo, concomitante com
os rel'oridos, so acho. tambem mencionado o
de ser se!•gipnno noto.

Em Ruo. monsn.gem ú. sua f1LlStL nssombtóa,
reunida extrnordln"rinmente o. 20 110 março,
tlecl"ra o pseudo-prcsidonto quo ó preciso
conter essa magistrotura,esso 1\lnccionnlismo,
que, dmnlo o rno.is illustrn.do de)Jembargat\or
ató no mais inepto escJ•ivilo, nüo lho reco·
nheco o govm•no.
Em seu decreto, extinguindo os logn.res do
jull'.lls municipoes o supplontc•, dú tnmbom
esse nilo!•cconhocimonto como 1"1111damonto da
oxtincção.
!JECiti~TO N.

101

« DeclaJ•<i extinctos os lagares de juiz mu·
nicipol o seus suppientes, de conlormidade
com o § i du artigo 9 dn lei do 4 do corrente
moz.
·
O presidente do Estado, tendo em vista a
disposição do§ 7 do ~rt. 9 da lei da reforma
constitucional, o attendendo a urgente no·
ccssidatlo do pôr tcl'lnO its irreguinridndcs
que desde o dln 24 de outubro do u.nno Nndu
se fltZcm sentir no türo do Estado, dcvirlos nu
1b.cto de pet•sistit• a maioria da:: autoridades

judiaicErias no abl4slvo pl'O}JOsito de nao reconltecel' ao grnJC1'110 fJ.!UJ destio aqrtOllct dat" IW
acha d testa ria adminilitraçao cstarlual-Do•
Cl'Otn. :

1895

(j[

Como reconhecer esses int!•usos postos nos
governos munlcipnes, qw•ndo Intendentes c
t:onselhos existem por olelç•1o popular, ha
m~tis do 4lous nnno~·~
Que lbl''i~ legal pudo teJ•, como obedecer a
essa pretendida reformo da Constituiçlio por
u111a assemblóa, ~uo nüo ó um poder publico,
ó untos um OJuntamento sedicioso, um
crime?
Proponuorasso o direito o a lei, o .ia p1·ovi·
dencins rol'iam sido tomodos contra o condi·
lho, que do tudo isto ó cMtHB, ern apoio o ga·
rantiu do 1>olriotico Estndo que elle esmaga!
Sim, nüo so imnginrt talvez o quo, em conserjuoncio., vao do annrchico o pcrturb.odor
em todos as reloçõ<·s politicas o socioos do
Estado. Su vendo-se o rrue se passa neste in·
feliz Se!'gipe!
Contu.-so por centenas, siniio milhares, as
prisões, desacatos do Ioda a ordem, persegui·
r.õcs, pror:ossos~ contltctos ti. mii.o n.t•mada, o
crimes pelos agentes do governo usurpador contrn. nquellos quo niio o roconllccem.
Pa1·a isto n !bJ•ço policial do Estado, que
ora do 350 praças, excedo hoje do 800, con·
sumindo a renda tohtl do Estado!
E justirica o psoudo-presldonto esse nn·
gmento•le força, apoiondo·se nn Constituição
sob o pretexto do commoção o sedlçües que
olle me:;rno ng\tn. o provoco. pn.1'1i. perseguição
dos adver.;nrios, som reliectir qno o •rtigo
invocado (33 n. 7) contradiz a sua atnrmativa
do todos os dias de que o Est•do está em
plena paz (doe. n. 10)!
Materia paro volumes, o mnrtyroiogio sergipu.no no.stestompos desgl•açmlos não so descrevo cm uma simples roprosontnçiio !
Ce:;sn.ram do todo ns ga.rnntins; niio lm.
jnstiçn., não hu. tribunaos l'egubros, volveu·
so its tyrannins de o.ntigos cn.pítü.es-môres, o
di•·oito se aciu• oclipsndo pelo tcl'!'or, niio lu•
lei; nada., nui.lo., do que se dir. um regimon
coustitucionol, pelo que respeita li. ordem po·
lltlctt o social, i• libcrànde, ,., p!'Opriedode, li.
honra, ;'L vida •los cicltvlü.os.
Quem <tuizer conbocol' do "''" o que ó n
cnudilhagom cm sanha, ó vir a SOJ•gipo.
Ora, isto, como estó, não ó passivei.
!~emodio devo bavm·. e quando não.,. a
Ropublicn. federativa está errad!L,
~omonto quan•lo dcscoroçoados da otncacin
da lei, ó licito nos povos o dost'orço prop1•io.
Jlemodios bana lei o devem ser udoptodos.
Pül' denuncia p01•ante o Juiz Sccoionnlres·
ponde n proccs•o o coronel Vniludiio pelos
crimes politicas c niio politicas, mas connexos,
po!' si perpetrados o po1· seus mnndatnl'ios

Al'tlgo unico. São declarados oxtincl;os
desde já os Jogares de juiz municipal o seus
suppiontes, crendos pelo nrt. O§§ 2·• o 3" dn
lei n. 38 de 20 de setembro de 1892.
Publique-se e cumpra·se.-Palacio do Go·
verno do SoJ•gipe, cm lO de "bril do 1895.Manocl p, do Oliocil'll Va/ladao.
Conftssilo esmagadora !
De (\Uern n culpo senão do uSUl'pllilor, quo
inolcgtVel,niio clolto, ru1o reconhecido, assalta
o governo do Estado, que n. outl'em cum~eto 1
Como reconhccor·so um governo jtlcgitimo
qu11ndo lu> outJ•o legitimo 1
Coma .reconl!eccr-sc umu. 11ssomblón J:,isu.,
tillsissimu., quando outrn ha perfoitamonto
(doe. n. 20),
·
logltlmn?
Como l'Cconhocot•..so uma judicu.tm·a, obra, Mas, niio bnstn n J'Csponsnbiii•lndo o!•iminnl;
feitura dessa nssomblén o desse presidente 11- ó noooss!lrin n soluçiio eonstituc!on"l·
lcgltlma, quando outra l!o. constltuldn lo· Hot o a1•t. O§ 2' ua Constltu!çao Federnl
que Ihz inteJ•vii' o governo da Unliio no• no·
galmen te 'I
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goelas poculinres nos gstndos para manter"
fó1•ma repu blicaun fcdcrati VIL.
Niio ha fórm11 republicana fcderatlvJt no
Governo de um Estado quando so acham
duplicados todos os orgãos de sua soberania,
pot•que nhi niio 1111. Governo, nom, pm•Lnnto,
fórma nonluunn dolle; q Utlndo todos os poderes logltimos Sl1o tolhidos em suas t'nncçúcs,
obstruidos pela forca publica ; quando todos
os agentes quo governam o Estado e os muuicryios não toem titulo lcg~tl do investit!um,
sao illegilimos e nullos ; quando todiLS ns
garantias constitucionnes dcsnppnrccem pelo
domínio pleno da cnuuilhngem.
E' preclsnmento caso complexo o do SOl'·
gipo.
Tambom nestes casos, e nilo sómcnte quando nas instituições de um Estudo, ou na pratica dellas se estabelece a forma monaJ•chica
ou nrlstocrntica, não ha a lili•ma republicnniL
federativa, quo ó o 11íi•oito o deYe 1• da União
montei•, intervindo nos Esta1los.
E' o guo escrevem e ensinam os publl·
cistas de maior competencia, u proposito 1la
mataria do art. 6.' da Constituiçiio.
E' o que cumpre Jil.zei'.
A qual dos podei'es fedoraes compcto a
iniciativa da intervonçiio no caso sujeito, o
corno intervir,ficariL lÍ. sabedoria i.lo COiJbTCSSO
resolver.
Ahi cstiio os nrcstos ou precedentes dos
p~~oizes de instituições congencros nr:t cnsos
taes como ct•itet•jo mais seguro nu. elucidação
do assumpto.
E' doutrina nssontnda que niio pelo PodO!'
Judiciaria nem de modo gorai, soniio pelos
poderes propriamente políticos conhecendo
do cnso concreto, é que toes questões so elu·
cidam o resolvem·se.
Senhores Membros do Congresso :
Si o Esáldo de Ser~ipo, parte integrante diL
federação brnzilelm, não está exclui<lo das
garantias tutelares da Constituição, que lho
assegura uma fórma republicana federativa,
sl o que nello ba é 11 usurpação do todos os

orgãos de sua. soboranin., só rt'sta recorrer ao
governo da União pura quo a promessa

güos legitimas de sua aobora.nio., n.tro·
pellndos om sou oxerciclo pela usurpa·
çiio o pr~potcncin do coronel Manocl
Prescillnno ,Jo Olivoirl1 Vnllndiio.
Cii.Jn.~o elo Rosal'iO, om Sergipe, 12 do maio

de 1805.-Batu'rtm.in rio Sou::a Toltcs, presi~
dento.- ,tntonio Lud!Joro rltJ Olivci1'l' Quairn;,
lu secretario.- Lcand1'rJ Ribeiro do Siquci1·a
]Jlacict Junior, 211 :::ccrctnrio.
Doe. n.

g' o cditttl da,iuntn. npurndo1•n. pnblicnildo

o rosnltatlo tia cleiçito no O Dia tio 17 do niJI•il
do 180·1.
Doe. n. 2
1~' o oxompln,J' du Ga:ata da S01•qipc ~o J.l
do nht•il publlcnndo, sem observnQiio alguma, o
resultado d11 niJUI'ncilo dn eleição l'oll1l poln
jnnt<L respectiva.
Dot~. n. 3

E' n Constituição do EstmJo 1lo Sergipe.
Jloc. 11 • ·I
E, n.loi cloitol'nl do Estado.
Doe. n. 5
g' o ragimonto íntomo da .AssomblótL J.e-

gi~lntivn.

Doe. n.

(l

g• o Mani(es<o dos <lepntudos diplomados,
nnr•rmulo u. víoloucitL do qno !'ol'nm · victimus
no cdillcio 1111 AssomiJióa.

Doe. n. 7
Süo as actas da Assamblóu dn Rosario, dns
qnaas constnm : n vorlllcnçiTo do poderes dos
dopnttulos, a in~tnllllçilo 1ln Assemblén, pot•nnto a qunl foi lida a monsugom ~l'osiden
cl~l. a nppl'oYnçilo do neto do Prasulento do
E;tntlo, convocando n Assembloll p11r11 a cidade do Rosario elo Cuttêta, a elaicito elos
membros do Trilmnnl mlxto, o roconboclmento
e pl'Oclamncilo do Prosidante o Vicc-Presi·
dento Dr. Coelho o Campos a coronel 11. do
Siquoh•11 Horta, " nclinmonto lia Assomblóa
Pl\1'1120 do novembro !Indo a a dispol'sito da
,\Bsaml>l<lauo dh1 21 polu forca polloinl,

constitucional seja uma renlidado o não tlquo
o Eitndo !t mercô da caudilhngom aventureira.
E' o que, por sua Mesa, I'cclnma a Assem·
blóa Legislativa de Sergipe do Congresso Na·
clonai, de cujas luzes o puti•iotismo confia e
espera providencias efficnzes conti'a a situação
incoost!tucionnl a atnictiva do seu Estndo.Nostes termos
Doe. n. 8
Pede no Congresso Nacional a npplica·
Acta primeira da sesSJ1o propnl'lltorin d11
tão das medidas constituclonaes que
assegurem ao governo ,Jo Estado do assomblôll tlo Aracajl\:
Sergipe a forma republicana fodorativa
Aos tros dlns do moz do setembro da 180<1,
pelo regular funcclonnmento dos or· praseutos os mambl'os dn Assombl<la estn-
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doai doSorglpo Bricio Cm•doso, D1·. Vioiru
Lolto, Dr. ~vnngollno do Fnt•o, 01•, Xnvior,
Dt•, Gonvcln Lima, parh·o D:tlltus, Dr. Benilde Romoro, major H.ozondo Gm·ci!l, rw.
Horaclito Diniz, coronoi Sobnstliio, capitão
Antonio Bozel't'a, capltíio Mosslns Vulladrio,
pni.II'O Fonseca, coronol Loal, fJI', Homol'o,
o mojor João tio Aguinl', o coronal ikicio C:u·doso por sot• o mais velho em idndu, dada n
hm·n. rogimonttll nssnmiu tt pr·osldcucia intoriuu. o convidou Ptlra. socrelln•io:;; o Dr. Vi·
oirn.l..oito o Dr. Evnugolino do Faro, pot• lho
pat•ocor mais mo~os, entt•o os Jli'O~eutos, o nssim dochu•on nl.lorta a so,.;stio, o log·o, un.
101•mn. do l'ogimonto, cont:irlou o.'i ,'-,'r."', rl11pu·
taclos a api'Osc:nlarem os .~cu.~ diplom11s,
Neste neto, o depu tudo HomOI'O rle Olivuirn,
o!Jteudo a palavra pola Dl'riem, disso quo doi ..
XtWILnt do npresantar Bons diploma~ porf!UO,
npoznl' do SOI'Om os logitimos eleitos Uo povo,
uma junta illoga I nesta Capitul tinhn-lh1~s
rou~ado o direito, expo1linrlo diplomm; a. ou~
tros, qno não tinhnrn sido oloitos, o que
nem estes me:'imos pnclimn oxhi!Jil' essas di pio·

mntl, pq1•qua n ,i unta ~o lmvhL rcunlrlo em
ópocn fora do prn~o lt..'fml u que pot·tnnto
1!onsidernm-so todos não tllplonuulo;.;, a a esta
As~cmlJTJa competia (a:.c1' a apuraçaolcgiti·ma
e I'econhecoJ• os verdndeh·os eleito:; do povo,
que eram aquolles qno ocr.nptL\'am aqnellns

ca~cirns.

Fót·a apoindo o requeri monto (!) e posto 11
/úJsstJ acto co1uparcccu
o coronel Benjamin Tclles acompanhado du
alguns outrosqtw sodiziamclcitosarcclamando
pela cadeira de prc. ~idcntc, esta lhe foi negada, em consequencia . rlo qua 1'0tirou-se etle
com os damais companheiros.
Logo, no. fórm~< do rogimeuto, procodeu-se
ao sot•toio ~ns duns commiosõos puro. roconile·
cimento do poderes o foram so1•tendo• para a
primeira commissilo o DI'. Hora cli to, D1•. ~~~
vier e pndro Dontns : e prtra. n. segunda. commlssiio fo1•nm sorteados o ma,lm· Rozendo,
Dr. Gouveia Lima e o Dr. Bouildo Romero.
lslo- fuito, o prssiUento o::cigiu aprescnlaçao das
actas para serem. entregues ds commissaos e
estas nao foram. encontradas na secretario
desta Asb·emblt!a, por terem sido subtJ'ahidas
de antomao, em uista do que a mesa o{ficiou ao
presidente do Estado,· refjui:iitando as actas ele
sua secretaria para o fim inclicado.
Nndo. mais occorrendo, o presidonto lovuu·
tou u sossilo.
So.ht das sessões, 3 ~o setembro do 189·1.Bricio Cardoso, (H'Osidonte. - Jollo Vieira,
1° SOCl'etn.l'lo. -Euanuelino de Fa1·o, 2tt scct•otnrio.

votos, foi upprovndo,

(O Dia do 5 de sctemb1•o tlo 189·1.)

E' n neta Un. 211 ses8iio propnrntor•ifL da as~
somblóit 1lo .Al'tiCnjtl, dn qunl n.ponns consto.
o oxpo<licnto tio din •l diJ tictombro do 189·1.

lJoc. n. 10
.Acla da

;ja

sessão prepn.l'ntoria da Assomblóa
do Al'ncn,lú

.los cinco dias do moz do setembro do 189·1,

[H'Ot3L!Iltc:-; os llopututlt~!i Bricio Cardoso, João

Vieira, Evnngoliuo, Xavier, Gouvciu. Lima
Rozétu.lo, Homclito, Sohnstiüo, Bozorra, Mos~
sim~

Vnlladão, padro lfonsacu, Antonio Leal

Homot·o, Bomil~l~ o Joiio d'.:\guiur, faltand~
s~lll causa purLJctpntln o pallro Dnntns, o prosulonto, it. hol'o. regimontnl, abriu n. sessão.

Foi tiL n luitnm d~L neta da, sessão anterior, o,
posti~ a voto:.;, f01 npprovada. O to secretario
leu 11w. officio do secretario do aovcr11o, comnamicrmdo um dc:O(paclw elo prcsidcJZto do Est(ldo,lail~·arlo no o{ficio rlo p1·esidente da Assem~
blt!a, cm fJWJ reclamava a entrega das actas das
etuiçt:es de 28 riu fc·ucrciro do corrente anno
pam (a::m· ... sn a apuraçao e ·l•cconltecimcnto rlo1
Srs. dcp11tarJo.-:, c11jo despacho clizin 11ada ter
a 1'esporulcr, potque nau constava.. lhc ter sido
alie eleito deputado. Leu-se o parece1• da
111 commissao r/~ -;·econhecimcnto de poderes.
Posto om discussão, ninguom podiu n pttln...
vJ•u, Postas n votos ns conclusões, cm sotm.l'tldo, for·nm suceossivnrnonte npprovncfns,
sondn proclamados doputndos os Srs. Messias
Vnlladiio, Gouvoin Limo., Evnngolino, Homero
Benilde, pmh·o Foosocu, João Vieira, BrlciÓ
Cardt,so, Sobastiito do Andrade, Joü.o da
Aguiar, Antonio Bozorrn, Souzu. Leal, Rozondo Gnrcin, Lui~ Antonio, Joao Dantas,
Rodo/pito Fontes, Gonçalo Botto, Leandro Ma. ..
ciet. ~hmior, Jot7o Maclei1•a, Josó da Lemos e
EmLllnno Bat•Uosa. Nndn. mnis hu.vondo, oucor·rou·S•) a sessiío,
B1•icio Cardoso, P.- Joao Vieira 111 S.Evanaelino de Faro, 2n s.
'
(O Di11 do 7 do setombt•o de 180·1,)

Doe. n. 11
llxpodionto

~o

Som•otnrio.
AO Cidadão Bricio Cat•doso.
O Dr. Presidonto do Estado em vosso otDcio do 3 do corronto moz lançou o so~uinte
dospucilo: «Nilo mo consta ter sido o signatnrio aleito 1lepntado ostndonl.
«O q uo de m•dem do mos mo Presidon to
commnnico pnra vosso conilocimonto,
(O Dia do 13 do sotombro do 1894.)

I.

li
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Doe. n. 12
Novo govoJ•no

«H ontem, ''' I I lwrns do dln, na ~~·ncn Bon.inmln Constnnt, fallou no povo o illnstJ'O tl'l•
buno Dr. Sylvlo Romoru, i'n1.ondo considoraçOos a respeito do fltcto anormal do aclmr-so
o Prosidonto do Estado flll't> <ln capital, com
manifesto projui"o rlo serviço puiJlico •
. As rnlnvrns do dlsUuct" publiclstt> foram
l'Ocobldas COID gOl'nOS npplt\UHOS, l5011LiO 110 ..

moadn umt> commlssiio JIIU't> couvldJLI' o prosldouto da Assornblót> n nssumll' o govomo,
como sou substituto Jognl.
IMo, attondomlo ús razilos nprosoutndas,
ucquicscou no convite do povo assumindo o
governo do Ilstndo, m1 l'úrnm da lo i, »
·(O Dia do 12 do solombi'O do 180·1.)
Ch·culnl'

li,,

llstndo do Sergipe

I',I
,I
[,\

I" Socoiio- N. 89-Palncio do Governo om
Amcnjli, II do setembro do 1804.

lllm. Sr.
Communico, J>nrn. vosso conhocimonto, que
nesta datn, na qttnlidmle do substitwo do Jlrc·

sa'dentc clc ..;to Estado o pm· acc{amaçr7n do poiJo,

I
!

•

dins do novoml>ro do nuno findo, que nn. viilrt
do Rosnl'io /'rojcctllvn-se n rouni[o do um
gt•npo (]llo, t lzondo-sa Assoml.ilóa I..enoJslativa,
ali i nretondin funccionm•; mandei, p~l' inlol'mod!'o da. nutm•i!.lndo compotonto, intim«r ao
dito yrupo a que se dissolvesso o que foz som
n mono•• nilornçiio dn ordem,' nüo intentando
mnis novo. ronnltlo.
(Gazala ria Scryfpa do 10 do maio do !805.)
Doe. n. 1•1 A
Expodiouto <lo din 20 tio novembro do 180·1.
Ao gxrn. Sr•. Prosldonto do Tribunal ""
Rolucão - Bm resposta no Vatiso olllcio do 21 ·
do cor•ron to, r•lmoltendo-mo o do bttchmool
Mnnoel dos Pnssos do Olivoirn Tailos, do 2
tntnbom do cot•ronte, cnlJo.mo dizot•..vo;i guo o
li~ct~, occot•t•ido orn Gl\l'ill'll, do sor o juiz do
<hrorto <h coma••cn compailido pohl populnçiio
a. t•oti~al'-so! nmln nmts Odo quo nmu. commouonmn log-tcn. o fn.tnl dn. alWude tomadct ptslo

Poder Judiciaria do R~tado, que, .mtuo !tonrosas exccpçüe.~, so tom deixado dominar por tM·
tremado partidctrismo, invocando a si attribuiçliC.~ guc l/te faltam JlCla Constltuiçllo c loitr
cm vigor.
E tl'atando ..se 110 caso "t:Cl'lontc, de {uncclo·
mwlos que se julgant. com o direito do nao
1'CCOJthccCI" no ,o;i,rn1fltario elo presente of!ic!o o
pra:~idcnto legitimo do Estado, este, 11or sua
vo:, o ?'Ompcnrlo, bem a sa~e pe;m·, a hm·monia
consaf11·arla no art. r;n tla Constituiçao, se11te-sc
com. o diroito da JJt1o reconlwceJ' lambem nos
Uachm·ei$ Je.mino Josd Gome.v c 4lf anool dos
Passo,!i de Olivt.Jira Tellcs, os jui:e:; do diJ•cito
c mun;'CI'pal da comm•ca c tc1•mo de Gm•m•1i,

nssuml n ndmlnistração do mesmo Estndo.
Saudo o frntornidndo.- D•·· Jor1o l'iaim
Leite:.
Doe. n. 13
I;:' o .Maui(csto do Pr·oshlonto do E::;tndo, don.do sahh•nm sirnplcsmonto por não toro!!'
D1·••Tosó CnlnZL\US iL NtH~~ito o aos Pod1.w~s Pu- snb1du couter•se un o>phora de suas attrlbuJ·
Publicas.
çocs; sondo qno o haahnrol Mnnool dos Passos,
coutbJmo so doprohondo de seu oaiclo, abandonou n comnrcn pol' sun livro vontnde.
Doe •. u. l•l
Nüo nlimeuto, nsseguro..vos, n menor u.ni ..
E' o officio do psoudo juiz do dir•ilo de ~ln· mosirindo contl'll o podo r• .iudicinrio do Eslndo,
roim no Coronel Vnllnd•1o, communicnnrlo que mt\o gmdo ns pfk]ucm'nas p1·ovas de dcscon.si·
o tenento de pallcln Bolmil'o, sn~enrlo ~uo os· dc1'flçr1o que lcnllo 1·ecebido da quasi totalidado
tavnm J'eunidos nn Intondencin dn cirlarlo rio de sctu membros; o nsseguro mais, l}Ua no tlht
Rosario os deputndos, pm•11 ulli sa rll1•igiu e om que ostos se resolvorom a seguirem o
intimou-os 1lnl'U. dissolvtlrom tt muniüo o ro- bom caminho, isto ó, compenetrarem-se de
l]ttO n. missli.o tlo magistrado niio ó ser movol
th•nl'elll·So pnm frlrn dn cidade.
do pnixOes pnrtidnrius ou instrumento cogo do
(Folha da Sa•·aiJ'" da 20 do llO\'OIIliJI'o-0•1.) mal intoncion~tdos- Sltl>OJ'ei cercai-os dn con·
O oOlcio-pi'Otesto do coronel Vnllndiio con- sldorncão o dn. forctt do quo possnm cat•ecel'
trn o topico dn mousngrrm do Prosidauto dn pnm o rognlm• desempenho da suas olovndns
'
Uopuhllcn!•alntlvo í1 dua\ldndo do prosldouto fUIIC\'ÕOS, »
(O Dia de 8 do dozom~•·o- O.J.)
o do ASsombirln rio Sergipe, otncio cu,in loitlu'a
n Cmnn.m dos Doputnd1 's t•ocnson pm• voto
Doa, n. lú
oxprosso, pot• só se {~OI'I'o:o;pondor• com o Govot•no legal. contém osto toplco :
Pm•ocm•:
« PnssnnUo n~orn. n m1t o,~cupm• dn. suppos ..
tn sognnrllt Assomblón J,ogislutivn, tenho n Após J•elloatldo oxnmo dos nu tos vorlficon n
<li?.or quo, chognndo no meu conhochnonto, om commissiio nunixo nssignndn quo os dosombm•·
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i·:'

Josó :'olo!'o Vioil'L de Mollo n seis mezes de
prbü.u collulnl', perdn do ernpl'ego com inhu.Uilltl~'iií.o pura outro e tJuzontos mil réis de
1uullu, grilo mlnlmo do art. 207 do Codlgo
Poual.
peratl\'u.S COIJSIIg'l'fidlLS .JlQ at•t. 17 § 5, 28 § ~
Sa ln dns couunlssOes 1111 Assembléa Logiso 3 e 2U da Cou~tltulçiio do l~stado, p1·aticau· illti m, At•aca,lú, 18 do alol'il do 1895, -Heradu. os actos Rognintes: I, DeftJrlnrJo o corupr.•· clitu Viu i: Ganç(JltJIIS, - JMo Alues de Gou,Ja
missada lei no clda!lii.o cnronol Antonio Si- Lima. - ..t,ltonlo de OUueira Bezerra. ·
quolru. Hortn, qnn niio l'ôrn reconhecido o
(O /Jia de 20 de nlu•ii •lo 1805,)
proclu.maclo Vlco-Prel'lidente d(J E.,tndo paio
poder competente; 2, Delerlndo o compromisso
Doe, n, 16
ila lei em dia untlwlo•• il ternlinucdo do po·
J•iodo presidouclal; ~. IJoterludo o u:enclona•i" E' o decroto n. 93 canvocn.nrlo extraordlcompromlsso na ocm~siito om Qlll~ fuuccionava o;,rinmento •~ us~mnblói.l. Jo ArucnjU pnru. rea nssmublé;L lo~·j,,Jativa do Estado.
l'ormar" Constitulçiio I
Pratictmdo ut; neto!{ acimu. dt:~sct•iptos, os
(Ga,cta
do Sergipe de 23 do Fevereiro do 1894,)
reFeridos desombnrgudot'e> procodet•nm contr11
Jitlel'lll uispo;içfio de lei e COllllUottef•atn O
Doe, o, 17
dollcto pl'Ovioto uo § I" do urt. 207 do God igo
Penul.
E' , liocroto n. 105 li• 20 rle nbril do 1895
A commls:iU.o, oxn.rnina1uln doth.lameule qno alter·u. n OJ':.:'n.nisnçilojudlr.iuria do Estu.do,
todos os poc,;a~ r!o proec1ti~O, coovenc,.tH~e, tendo 1lo cnuror·midnde com os arts. 8 o 9 dtt lei dn.
diante do ;i os certliiOe• •lo fls, 5o 7 e depoi· pseurio-Roforum Constituclonnl, e qne assim
mentes do te . .temunhas du fls. 16 a 22, que pr··8Cl't3\'0 nns di.orposiçGe:~ transitarias: '
os nccusados dosemhn.rgador(~S dn Rolt1r,•llo do
At·t. t.n Dat.lu o caso da não nccoitarem -Oi
Estudo bacharel• Guilb••rme do Sou'.n Cump11s, 1tctunes
rio dil•eito ou alguns dollos a
Francisco Alvlls do Silv01ra Br·ilo e José So· r·emoc;ão ,jui1:os
ultuno.maoto
dt,cr·utarJn. pelo g~Vf:!l'UO,
tero \'loira de Melio, pr11ticaram alguns do, tlcn snlvn. u osto ~~ fnculdndo
de sub::;tttull .. u::~
factos constuutos da petiçüo do denuncia a [IOl' qneru tJO:isuu. os reqursilos
da lei, indotls. 2.
pondt~nte, nos te caso somuntu, da clusslfiuação
Tendo os roFet•ldos nccnsados vioindo as
dlspnsiçllos ilo art, 17 § 5" da CoustitniQiio do dus ootrnncias.
(O Dia do 30 de nbJ•I! 1895.)
Estudo, comhinntlo ~0111 o u.rt, 20 da mnsmn,
factos estes que se acham nxubernntemento lle~
Doe. n. 18
monstrndos peius I'aFer•das cet•tidiles e dopoimeutos rle todur; ns testenmnhus oio summnrio.
Jl' a Cuisll reforma rln Constituiciio, publiTendo sido, conFormo se verillca dos dennl- cndu
em ·1 do lLlJl'il J.e lfl95, da qual se ilosta11
11
meutos dus I~~o, 4 e 5 testAmnnhas, n nll'oi- ca.lll o:l se~uintos artigo:; :
cüo e a puixiio partitlarlus •• motivos qno
• A rt. 6, O pre;irlonto exerce o onrgo por
determlnamm a Yiolnçi\o dos artigos lie lei
tros nnnos (actualmente o perlodo presidenncima citatlos;
é do dous IIUnos), otc.
Considerando, que sendo a violuçüo do nrt. clnl.;,rt.
I'' transFot·idu para o presidente do
17 § 5" da Con;tltuiçr1o do Estado, combinado E<tnr!o 11.
llllttf•ibuiQiio
o ILrt, 45 da ConstJcom o u.t•t. 20 (lu. mesma, ,determinada pela. tulciio rill no Tt•ibu:ml~fie
ria
Rolncilo de romov~r
ntl'eiÇ~lo o pela pnilüo, constituo a mencioos
juizos
1l,,
direito~ de c nhecer du. necesslnada virJ1a.çiio um crllflo ;
de docretllr a romoçiio.
.
Consh.let'llUdo, que 0:3 nccusu.tlus com seme- dado
1~. O prazo do quatro U1fDOS fixado
Art.
lhante procedimento incol'rf:lrniu Oilti panns do polo uJ•t, 59 § uuico da UonstitUIQilo pnnL n
o.rt. 207 § I' do Co•ligo i'onnl;
dut•aciio cto rrmudato dos Intendentes e con·
ConsidoraudP, que n.s cit•cumsto.ncins nggt•u· solha~ municipnos tlc:L rutluziUo n. dous.
vnntes, meucionuduti no lillello uccuslltorio Art. 16. Siio conrllçoes de eleglblilr!ade para
o. fls. não :se nchnm proYud1u; dos t~uto:;;
os cargos do presidente o vlce-prestdonto do
Conaideruudu. que os accusndns u.ntet•iormente A tl~nu11cia dd fls. 2 prestaram úon8 \'>lado :
sor,ico• d suci,.dade, é n couuuis:síi.o de pu.1·e .. 1. Ser Lruzllelro nato e maior do 25 nnnos;
11. Estar na posso rios direitos polltlcos.;
cor que sejn acol\o e "" fórum d11 lol votado
lll. Kesldlr no Est!Lr!o rlurnnte os dous
o seguinte dcCI'Ilto;
A ASsembléa Lt•gislnti va do Estudo de S•r- unuos quo precothm3m 1\ oleiçú.o, ou repre.;en·
glpe contlomnu os Uesembtu•gudot•es Jn Relu.- tnl-o no Congt•e•so Nuclon•l ou nu ussembléo.
cüo do llst11do bnchnt•ei• Guilherme de Souza do Estado,
Campos, Francisco Alves da Silvo. Brito e § !.' As condlçlles deste nltlmo numero
gndores dn R•laçiio •lo Estudo, bncluu·els Gui·
lhormo do Souw Cumpos, FJ'ItUcisco Al \'0:1 da
SII volrtL Bt•ito o Josó Sotoro Vloh•a do Mollo,siio
nocusndos por• havoram, no carncter tlu J'unc..
clonnrios publkos, violntlo .as úlsposiçMs inl-
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ÀNiUllS DO SEI;ADO

silo oxlgld~s somente pnr~ os cldttdLios ~uo
nita tiverem un,cida no E~tntla.
§ 2. 0 Sl Dl npurnçiio t'oitl\ pela flSHOillliléu
del'~se o cnso elo ernp1tto entre os mnis vott~
dos o um dol!cs f<n• sergijlnno, so1·ó. asto o
preterido. llm lgunldoda tio con1Jiçüe> toril
prererencio o mnis valho.
Art. 18. A nposentndorla, refurlllll ou .ln·
bllnç1io 1 além do c,tsn da sor concallt•lr~ nos
termos do nrt. OI cln Con~tituiçiio (por lnvnlfdoz), será obrlgii\OJ'i\\JnBUIO tlurlt~ [>OJo governo nos quo se Mhttrcm piJyslc 1 ou moralmauto fmpossibllitorlos, o que Rondo ln tunados pnrn roquorot•om niio o Ozorom dentro
do 30 dias.
A lei doterminnriL os casos de incn.pnclda.~o
moral o os o;tnmas o Uiligencins nocessrll'ias
pn.rn verirtcnl-n. >
F.:m virtude dasto artigo 181 o Sr. coronal
Ynllnrlt1o expod·u o soguinto
Decreto:
-..: O presidenta do E:~tndo, u::;a.uUo Ua. nutürisaçLio que lhO foi conferida polt~ lei ". I ~7,
de 25 de nbril ultimo, mnnt1n que n11 oxocnçüa
do orti~ro 18 da lei dn rerorm~> constittwlomtl
sejam observadas tiS seguintes d!spa~lçúus :
Art. !.• os emprag.tdas vlt.nhmo; mornlmenta lmpassibllitnilos da catltinunt• nos sons
ompre~os sorno tl.posento.t.los, rerormaU.os ou
jubtlaaos por lni<!iativa do goi'OJ'no, com o
ordenado praporcionnl no tampo 1le soJ'I'içn,
onlculndo nos termos da lei n. 8, do I Odo
julho de 1892, nrt. 3' § 1'.
Art. 2.• Parn os fins desta decreto são
momlmente Impossibilitados :
1•, os condemnados po•• crimo>nas ~1\aos
niio esteja commlnndn ll penn do pord11 do

omprego ;

2•, os que fizerem ostontaçiio tlo

lltCil<\S·

do serviço, quer nost~ cnpltnl, quer nas tlomnls locnlidndos da llstntla ;
Qno o desrogrnmento dn; plllxoes politlcas
,ii1. ::itl tom manirastu.do, çm nlguns munlcipi~s
por netos elo n~grossiio n. rnr~~f\. puhllcn. o n:s
:wtoJ'Idnrlcs r.on;titnidns, ('actas que so podem
l'BJU'Oduzit• com ctu·n.cter m1~ls grll\'C;
Cun!:iit.let•ando, llnulntonto, que no Poder
l~xonutivo incumbo munter n. or·dom o fazor
l'uspoitur n. Jd, re::mlvo, u~mmlo da nttrillui~
1;iio r1ue lho conf',•ro a n1·t. 3~ n. VIl dn Coo•
etilul~fio, t.locrotn.t• o soguinte plano, ate,:.
(0 Dia do 17 do nbrll de 1895.)
O nrt. 33 1111 Constituição diz: <Compota
no Prasidonto rio !Mudo :
VII. l.avnntnr forças milltnrcs no E1tndo,
no caso do invnsii.o ostl'n.ngolra., ott do nuh•o
Estndo, lllt guamlo occol'l'a commor,ao iutdrna
ott J!ari,qo immlncntc i o quo logo cont~uni ...
ctn•a a.o Govorno Forlernl o i~ As~ornbloa do
J•:stn.do. ,
o decreto n. 110 rio !O rio m11io do 1805 as.
tatu3loco - Po~:~tos do sogm•ança.- om difTo ..
rontes lognros dn R~tndo, com n tlrn do mo11/0r gnr11nt1r :1 orrlem pnh!lcn, o asso,qw·ar a

cob1•ança rlo& imposto.~ cstadoaas c municipacs,
< O Presi•lonte dll Estado, uttondendo ó. ne~
cossil\udo elo mclhot• gnr.•ntlr 11. or1lom publica
e allsc,qura.1· a cobrança dos impo11tos e&tarloaes
c ?lHl11ÍCÍJ>acs nos loga!'Cs onrl.c n TJOJ1Ulaçt1o
met;'s .'iC condenso o por consegoulntu, ontlo 1\
autat'idado mn!s cnreco tle npa!o e exercício

tlo snn jnrlsltloçüo, 1lccrotn :
o

O O O O

o

O O O

o o o o o o o

O O

o o o

O

oo o o o o o o o

I

o

O

o

I

O

o

t

t O O

Ar!. 3." Os comman1lnntes dos pastos satiS•
fr~rüo não sti ns roquisiçúas dns nutorldndes
pollcinos, ,\ntlicinl'ins o llocacs da E•tudo,

comn tombam as do.~ ínttmrltmtos municipaes
para a11xilial·os na cobrança dos impostos pOl'•

prezo aos padet•os canstltultlos, rocl\sai\IIO·Ihcs toncente• no municfplo o lc~Jiimente lan~a
obediencin;
3•, as que fizerem publica dcclnraçiio do dos.
(Gazela 1lc Sct•oipc do lG de maio do 1805.)
repugnnncln ao reghnon republicano o na
systemn tederntlva ;
Doe. n. 20
4•, oa ministros de selt~s religiosas notorin·
mente qunltficndos como tnos ;
W u. denuncia tlatlll puranto o .lnlzo socclo~
5•, os que por escrlptos dlvnlgnlios poln nnl pelo rlupnlttdo ostnrlonl, bnc1tnr1ll Lenndro
imprensa ou par dlscuroas pt'ofel'ido~ em pu- l\h\clcl .Junior, contrn o3 coJ•onols .Mnnnol
blicas reuni~os flzerem propngnndll ·cont1 n "" PJ•oscllinna do Olil'oira Vlllludtín o Cnt•los
iustltulçCos cnrtlenos tln soeiodndc, n propl'io- Olymplo l•'orJ'IIZ, u:;b, ex.commnodanto do !l3"
d~de e fnmll!n, »
ltlt:l\hfio tln inli\.lltnritl 1 J);lra. :Wl'Onl lli'OCúSSa..
do:3 o punidos nn mt•nm do' o.rt. 00 r!o Codig{J
1Jcc.r,10
Ponnl corno incnt'SO!i- () primeil•o nos nrts.
E' 0 deoNto 11 . gg, crenndo nm col'JJO nn~ 200, 2w. pnrto § 2", III 'ó 11:1- n so~nur!o no
·xUinr llo 80 .,. 11 rnnçn.- com 212 JH'ncns, prcco- n.Pt. 2:?0 t) nmbos ninrJn..·nos tll'ts. 100 2• parte
dido dos sogu\nl,!s cllusidcrandos ,'
§ to, III, 105 o HIIJ, gl'áo mnxlmo, pulo con ..
.
..
.
cnrso de ng;;z•ttVIIIItr.s do ur•t, .10 ~§ ,2'\ 4°,
c O Pr1s1t1onte do Estn·lo caosltlornndo •
U•, 1:1, l'l o lil tio uccaJ•da com o nt•t. oS§ i'
Que a forgn do carpo pollclnl é, ""' circum· tottJ•n "·
stanoias aanuu,.~. mnnlrestam•mto lmmmclonto j
pam sntisfnzor de modo efficnz, as exlgeuclns
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:.:;u:-.niATUO-.i.hot•Lat•a tla RtJssiin-Loilnt·~ c appt'll\':.u;ào da ncta-l~~t·tmm:-;·n-ParHcot•-DiRll'll'!l•l ,·lo St•, Co-.ta .-\ZO\'I•«In-Ohllt.'r\'ILçUo:; do
St•, l't•f'l'li.·lnut'!-DÍR:liiL'~O tlll Sr. c~~~llw Ltrtdl'i•.;-ut'ii-Oh'lt•rm~Õil'~ do St•, Pt'llKiduutr.-B.oCJiwl'imontn \'.~t·lml tln 81•, (1 lnlwit•o ~.!acluuln·-

· Hlhctn·.~o

tio~~· • .1. Ct~t.unda-Otwt~.\t

no tll,\do parccot•, n. 2.i do
!::m;;-~a J.li~>i!'J~,..;~o o~ vo~aç;~,. d:~ pt·opo~it;lu
vuLuçi~t)
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Alf~tndcgn. ele Pot'to AlcJf:>C, quo informem ei
till cntl·c~ue ao Senador Pinheiro Mnchndo
nl:;uma qu:mtin. pa.rn. pagumento do vencimentos )'Óous ou do lbr(:n.~ sob flCU commn.n,lo,
vi3tO nrultL constttr tL tul respeito no.Contndol'itL Gorn.l da. Guerrn..-rnteirn.do,
I
·
1
Outro. {() i·' socrehr!O dn. Cn.ma.rn.{ os Dcputnrlo3 cm (loym:, 1\0 18 do mn.io ultimo, com ..
municanUo fJ.UP, no dia. 16 do mesmo mcz,
instn.llou-se nqnellit Cn.m~tra., sendo lidn. 11
Mon8tt"'t'ffi rio chctb t1o Pode1• Executivo o
clcitn. '"'cm seguicln. !L respectivo. Meso..- In-

n.;.~·l, tio l~IJI-\ot:tçtLo tlu_]mt•or.t't' .n. :?i:i, do toit•ndo,
·J.':iJ,,-tt• dt~t:U'I~íLtt o \'ll~ll·:ao tlo proJucto n,ll,
do lRJ:i-2"' t.li~\n~'ün o ,·ol:H;<lo dm1 twojP.t:LoR I Outl'o, cln. Cnmarn. Municipal de Pctropolis,
u11. s c tu~!'\ J.'l~.·,-21\ diRt~IIR:siin da .Jiroposi~t~o ca.pittll !lo E:;t;ulo tlo lUa de ,fa.noiro, do 8 do
n,. 40 rlt' iS.I .-D1:wm•s.o tlo .. St·. Latto I' Ot t.t- cOl'l'llllt!:l mez, on vin.ndo, n.compn.nhndu. do proJ!.ca-.:\di!Lmt!nto tia tl!Rcua:mo-OI·U~un cltl clm testn.-;, :1. eópilt 1mthentlcn. dn. neto. dn. o.:pu-

"''

rar;iio ge1•nl rln. clci<;iio

:~que

se procedeu na-

rpwllc g:;ta<.lo no din. 5 r1o ma. i o ultimo • ......; -A'
Ao mclo·tlin. comparecem os 27 s:~gnintos commill::iio do constitui~!cr.o 0 Podares.

Srs. Sou:LClores:

I
I

,,

I'

,,'

ltequerimento <los prol\Jssot•es do Gymnasio

.To fio Hn.rhn.Uto, .T .Cn.tnnd:t, Gustn. vo Jticlm t•rl, NiLcional. pedi nrt0 q tw tieus vencimentos sejam
,Joaquim Stn•monto. Fr:tucisc~ Mttclmdo, Costn. ~qnipamc\os aos c.Jos proiC~sores da Es'coln.
Azevedo, Antonio Bttenn.,M:.~.noet Bn.t•at11, Coo- Polytedmicn..-A'd Commissúo::; de In.strucííão
lho Rotlt·i~uos, Nogue\rn. Accioly, .Joiio Cot•· Pui.Jtic1~ o tlo l."inanças.
dciro, .José Bcrnnl'rlo, Oliveirn. Gnlvfi.o, Al·
O Sn.. 2'1 St!:CitE'rAmo lê os seguintes
meiiln Bu.rroto, Loitn o Oiticica, Messias de
Gusmão, Rosa .Juuior, Coelho c Campos, l~u
gcnio Amorim, Pn.ula Sour.a. .Ton.f}uim do
PAitECEitES

Souza, Silva Canetlo, Vicente )fnclmdo, S1mtos
Andrade, Raulino Horn, .Julio Frota o Pl·
nhoiro )!achado.
Abre.se u. sessão.
E' lida, postlt cm tliscuslão o sem debate
approvarl!L a u.cta da
nntoriot'.
Compllrec~m llnranto n. ~c~s:1o mn.is os
Srs..Jof1.o Pedro, Pires Fot•rcil'í'l., Ct•ur., AImino A1!t>n:::o, Abtlon Miln.nr.z, .Jofi.o ~ctv1~.

"''""o

Vi:•g- lio D:tmasio, Oomin~os VicJntc, Gil OoU·
lnt•t,, Q. l~ocn.ru'·n, Lu.pm•, Mar ~os B·1.1•roH.

.Joaquim )furtmho, c Esteves Juniot•.
neixt~tn du comparecet', com CiLtt:m pn.rticip:uli\. oa Sra. Justo Chel'mont, Cunha ,Junior,
E. Wnndenkolk, AI•istirlcs !,obo, Gonr:alves
Cl1aves, Joaquim Fellclo,.C. Ottoni o Ru.mil•o
ll11rceltos; e som o!la, os Srii. Gomes de austro,
,Jo::~.qulm Cori'Ôil., Jo11.~uim Per•nBmbuco, Rogo
Mello, Leandro Macio!, Ruy Barbosa, C11m pos
Salles, Leopoldo do Bulhilos, Generoso Panca
o Aquilino do Amaral.
0 SR. 1' SECRETARIO dá conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officlo :lo l>rinlsterio dos Ncg.1cio~ da Gucrt•n,
do 11 do cort•onto mez, cornrnunicando que,
naqudla dnt~t, se determinou uo co,nmttndnnt• do o·• tllstrlcto mllltat• e no inspector dtt

N.

~4,

de 1805

A Commissiio !le Constituiçilo, Poderes o
Dlplom:cciu., estudanrlo o pl'a,iecto n. 2:1, do
"""" tJ,, ItiO!, qua transforc piLt'n o t\omlnlo
cltl C!·nado dn ~ltttto G1·os~o di vcr:.os proprios
nMionaoõjoxiston tos no reliwido E;;to.do, chegou
u.1 conilllcimonto 1\o que um dos propt•ios men·
CiülltLtlO:i Jl(l n.t•t. 111 ·do Pl'Ojecto, uma. casa.
tm·rc:t. ei tn. no ht.rgo do A1·~on:Ll do Guerr:L em
Cnynb:'t, u uma depontlenciiL da enlermnrla
milit't· rtne ó utitlsat!IL para residencia de
olllcines do exercito l'edornl, scmpro que
ni\o podc1n ser alojados niL proprin onl'ermn.t•hL.
1
·
Quanto t\os outros propt•ios a. quo se rerero
o projecto a Commisslio vorillca que, aióm do
SOl! diminUtO v~tlor, ttcham·SO jó, de faeto CD•
tt•egucs ao JM1dn de Matto Grosso e nelles
l'unccionam repor·tiçõcs j?Ubllcas do Estado ou
municipaes, com oxeepçao de uma cbactll'a
com duns cttsns na freguesia do Pedro H, que
se acham o.bandonn.dns e consequent;mcnto
expostiiS à dept•aclaçiio.
:
Nos precisos termos do nrt. 01 § unico
da Constltuiçiio pensa a Comrnl.,iio que
deve ser approvado pelo Cong1• •"<o o nlludido
projecto, mo•lillmulo pela suppreBBiio tio n. 6
do art. 1• quo roioro·se ti casa situada no
largo do Arsonnl.

''''
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Nesta

conformi~n~o

a Commisii.o oJI"orece o moro dJ votos obtidos r.üo confere com o de
oleitt1rcs que u.ccudll·ttm {L cham ..rla, em ou·
tras po1•que ni\o fm·am a~mitidos fiscaes por
parte do candidato protostante e em out1·ns
PROJECTO N. 12 llm 1895
nindn pot• v!olencius que nellas "" det•nm.
A Commissfi.o oxnminnnilo as o.uthenticns, a
quà sA r·CI'er·o a p1•imeirn. do.s o.rguiçõe,:, voriO Congresso Nncional dcc!•etn:
Art, t,n Sii.o trn.nsl'ei•iclos 110 domlnio {;o Es· flcou que o numr.rodo votos conft•recom ode
todo de Matto Gt·u~su 4•:-i sr•giiÍOr.o. . Ill'opt·los ussi~mn.turas cnnstttnte8 da cópia dos rPspcctl·
no.ciontLes, situados no ~eu tct•r\r.oJ'io, dos \'os tel'IIIOs. Mth comprohenden"o que essa
qunes n. Uniiio nü.o nece::ls ta para o~ sorvit,•os compa1·nçilo nü.o b ~t 1 ,PILrtt revelar n. t'raurle
ftrguh!n., que PÓ p 1dcrn. ser tlt·nunciadn. polo
1edornes; ti. S1L11er:
or•iginn.l do termo lo.vt•ado no liVl'O dt~stinnrlo
0
1. Um1L cn.sn terron. l'itiLIÍ prat;lt do Coronel ú,.. u.ssigmttnrus lia"' pr•t•scntes, entende .que
Alencnstro, que serve de plllncio do Governo seria caso: ou do dcsconw.t• os votos ohttdos
estadual;
pot• essas nut.hent!cas ou de requerer a Pl"O·
2.n Umo. casa terroa· do tnipiL, sitlt ú. ruu. 11 s~:~nçn. dtU}UI·lln:oo livros. tii nüo ti\'eo;se ontrns
de Julho, onde funcciona " Assemblu" Le· consitlut•nt;ões u. Jitzet•, us qunes demandam
gi•lat! va ;
.
C!rl\clusii.H que torun.uciosa essa. ~rovidencin..
3.u Umn. caso. tm•rt!O., si ta O. t•ua 13 de Ju·
As dr•mnrs arguh;ões u~caplLffi n. a.prcc\nçii.o
nbo, que foi outr'ora resident!ia dos ouvido- du. Comm\s.-ão por niio terem pa::Hll1o de simres, considerad:1 de)lrle muitos annos com • pl~'s nllng-.u:fir·s. não ub~tante tlepent.lerem rlo
propriedade municiplLl, sendo ~tctu ·lmcnte pr?va o d.l:> authenticn.s na~lt consto.t• u. resoacupttda pelo Lyceu CUY!Lb •p.o;
. peito.
4. Unm ansa tHrrett, sJta JL rua do n.ozlU'IO, · Ex•tminn·•clo o trabalho da Junta Apura·
Or8. OCC!UpndtL por llffill O::II:Ola. publiCIJ, r1o ÍO• doi'n., chega-~e ú. C• nclusü.o Uo f')Ue n sua or·
strucciio primu.t•iu.;
;.(ttnisntlro niio obder.ou n.os preceito::~ Jegu.as,
5, 11 Uma. chnctu•n com duas ciUias, situa.ún.s pol'quanto: det,rmlnnndo a lei que e.tabe·
nn. Fre::uezilt r1e Pedro 11, á tnat•gem e.·querdll lect' o p!•oce.sn pa1•a as eleições fcderaes que a
do rio Cuy .. bti que ~crvlu Dlltr'ot'!Lde qunt't~l apura.t;ão gerai rlos votos du. el··çllo S~"ju. feitn.
de marinheil•os o TJI'O·entemente fie aclm sem em reunião du gove!'no munlclapal comp•>•ta
applicação.
tlo Pt·e::~idente do mesmo govet•no, do:oo cinco
Art. 2. u Revogam-se as disposi~õcs cm con· 11wmln•oli mui,.; 'Orllodoli e flos cinco immcdiatos
trarlo.
a, meno.o: 1Jotado, Vlnlfica-so fJUG essa prescrl·
Sala dns Cnmmissües, 12 de junho de 1895. pçiio nü.o foi ob,ervndn e que nem mesmo se
-Gil Goulart, relator.-Ji~ ~lluchado,-Q, Bo- procu!'OU observn.t•.
Nü.u toi obscrv!Lda porque, comparando-se
cayuva.
os memb1•os que toma!'am porte naquella re.união com os comtantes dn certidão que foi
N. 35-1895
,iunta pa1•a mosll'UI" os nomes dos votados e
A' Commissii.o ele Constit.uiçiio, Poderes e do nume1•o ~e vutos que obteve cada um para
Diplomacia. foram p1•esentes os pa.pois rulati· cnmnrista. chega-se~ evidHncla de que a orvos~ e!dçiio do Par .. na. nut~enticos. inclu· ~em determina·'• pelu. votaçüo foi alterada
slvo a da. Junta. Apura<lora, dous protostos som motivo confessavel que justifique essa
e uma certidão.
nltcl'ação; e isso veriflca-Ae não só quanto
A' Junta Apurador:. foram presentes cento no:01 cinco membros mni~ vot.ndos, como quanto
e trint1~ nuthentiaus que. 11puradu.s duru.m ROS cinco immediatos ao menos votado.
7.067 votos assim destt•!IJUidos:
Niio se procUl'ou observar o preceito legal,
porque no e<litlll pelo qual so tez a convoca·
Arthur !>erre ira de Abreu........... 5.617 ç11o pnrn. tL rcunliio, em que essa apul'ação deManoe! Corriia •lo Fr,.ltns............ 1.413 vôt•a real!;ar-se, nota·se a mesma alteração
Antonio ltiboil·o de Mllc,,do.. • . • . . . . .
36 que .iá nccusnmos•1e !Ilegal <1 vista 110 disposto
Padre Alberto Jo•é Gonçalves.......
1 no !Ll't. 44 da lei citada.
Taes lnfrncçõcs da lei niio podem deixar de
Ao Senudo foram presentes conto e S·Jte gerar
a convicção 11e que toem roziio os pro·
que, apuradas, de1·am 6.020 o.a.im destribui· testantes
quando accusam o resultado da
dos:
eleiçilo, segundo a apuração da junta, de ln·
Arthur Ferreira da Abreu........... 4. 722 subsistente e de que O. sua Qt•ganlsl\çiio nüo
Munool Corrau de Freitas. . • • • • • • • • • • 1.2.08 presidiu a lei, mas a vontade purtldnria de·
nunciada pela escolha dos membros que a
Os protestos accusam as oleiçiles do lrre· organlsarnm, <~fim de dar como feito o que,
l!uinrldndes, cm umllS secçoes porque o nu· em verdade, niio existiu.
~eguinte

11

substitutivo:
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Dou~

membros que niio comp!Lrocernm U.
2', se.J~ rccrrnhecldo ~enndor o cldndiio Ardn ,iuntn. l11Vt'nrn.m com outl'os r.ida- thur FNrcira Jo Ahreu.
rTu.os o seu protesto contra o prol!eilor dess!L 'Snla das Commi;sõos, 12 de junho de 1895.
junta que t1txn.rn.m do cln.nile .. tinn. o, ont.re os -F'. Machado, relntor, -Gil Goulart.-0.
erros que lhe ~ttrlbuem, nncontr·~-'"· o se Bocayu'IJa,
póde verlfic~r da reopoct.iva aut.hent.ica, o
A imprimir para a ordem rios trabalhos.
que ver~n. sobre o nunwrn do v1 tos obtidos
pelo canrlidnto dlploma•lo Abreu na 3• sr·c~iio
N. 30DE 1895
do município do Rio Negro, ando se vê qno
lhe foram dndos tro:ento.~ e cincaenta o dous
Rcdacçdo final do p1·n;ecto do Senado
uoto,'l (352), contra a expresAn. disposição do
n. 7,dc1BO!J
art. 38 dn lei que fixn pnrn oorlrL sec,iio o nu·
numero do duzentos o cincoenta eleitore.•
O Congresso Nacional decreta:
(250)'
Art. \.'A prov11do fo.llecimento de qualA' vista, pois, dessns infracçõo• que nnnul·
l~m o trabnlbo da junta, a Commiseiio enten· quer oficial d" terra ou mnt•, pam habiiltndou do seu dever npurnr sómonte as rtutilen· çiio ao melo-soldo o mnntcpio, porlor-so-bn
ticns rola ti vas ós •cr.ções cm que tbrrtm pro•lm-\ir pel'ant.o o:-1 n.uditores de guerra ou
ndmittidos ftsr•nes por por·te rlo contestante c juizes ~eccionaes. n11 lltltlL daquellc~ mediante
nü.o foram adduzidns provns ús irregulurhln.- testemunhas, scn~o o procasso julgndo por
dos arguidos.
.
sentença.
Art. 2. 11 Esso. juf'tifiooçã.o, cm original, conNestas condiQões estilo o.s seguintes sec- stitnirri.
pt•ovn. plonn e set•viriL de bnse ao
ções:
procosso pat'll a hairllitaç;"io tlos herdeiros do
CuriLyba, l\ 2 3 4u, 6· 9 1211 e J3a,
ofllcin.l ao montepio o mclo-:mldo, a. que por
Campina Grande, 111 • 2.. , a:• e ~ta,
ventura tenham direito.
Triumpho. l", 2·• e3
Al't. 3." Não havendo testemunhas em nu·
Conchas, s~ e 4"
mero surnciento, quer prcsenclaes, quer de
Paranaguti., aa.
ouvir •'izor, qno I!Onstitunm prova do !illleclPonta Grossa, I 11 , 2 a~ e 4
mento, IL certidão negativn. de lmver o offi·
Castro, I••, 2•. 3J e 4".
cini, que se presume !iliiecido, deixado de
Tibagy,l•e2•.
recobe1•, durante um semestre, ~eus venciImbítuba, 4•.
mentos, nns repartiç1ics fi:-~cnes da Un iüo, no
11
11
11
Marretes, 1 , 2 , 3·• e 4 •
locai ou Estn•lo em que residia, compl<;tará a
Campo Largo, 1".
,iustitlcn.Qü.o
n. que se t"eferem os a.rtigos ante..
Palmeira 1~. 2", 3·•, 411. e 511 ,
cedentes.
Gunmtúba. 3•.
Snln das Commissúes, 12 dd junho de 1895.
Viila Oeodoro, i" e 2•.
-Gil Goul11rt.-J. L. Coalho • Campos,
A npurllÇlio das authentioos relativ~s a Fica sobre a Mesa para ser discutida na
essns secções dá o •egulnto resultlldo:
sessão seguinte, depois tle impressa no lJiario
VntnR do Cong1·e~so.
Arthur Ferreira de Abreu .• , ...... .
682
1108\J
o Sr. Co•tn Azeverlo - Sr.
Manoel Corrêa de Froi tas, , •••••. , , •
presidente, o Sena·•o, hontom, por 27 contm
21 votes, npprovou o. r·esoiuç•o da Camara
Disse a CommfsSlio que é de sou dever a pu· do; Deputados relatlvnmonte nos actos do
rar essns nuthenticas e dar· p•lo sou resul- Sr. marecltni Florlano e rios seus agentes.
ta•lo, porque não encontra na lei dispos!Çt1o
ll, não obstante o honrado Senndor por
que determine nullirtado de eleições pelo stm· ~latto G!'t1g,o, em seu brilitont.r discurso de
pies titcto da reducçíio ''e votos uu do numct•o snltbndo, ter omittitl·• a doutrina de qu• os
do authonticns a nput•ar,
tuzllnmentos, ou por outra;os assnssfnatos
O caso unlco de nuliidade que conheco ex- pt'tlticn.rlos dUI'(l.nto n revolta e depois de domintL<Ia elln, !'oram actos poiitlcos, que esta·
presso o" lei é o do que t!'at" o nrt. 46.
vu.m impl icitamonto cotJsiderndosnnresolueti.o
Assim pensnndo, pula, ó do parecer:
n.pJJrovndo.., eu ouso, embora. sem proveito
!•, sejam npprovadas as eleições a q11o se algum, si tal é n •'outrlna acceita pelo Poder
procc<1eu nas secções acima menolonndas, no Logi;i~tivo que niio o será do Judiolario,
~la 10 do mnrço, no Estado do Paraná, pnrn lomltrnr n Commissüo de Policia o ncltnr·se
proonr·hlmonto da vaga rleixruit~ no Senndo em sou pouor uma lndicnçüo minha que lerei,
~'ederni pela renuncia rio cirlauilo Ubalrlino e que n ulia foi a requerimento rio honmdo
do Amaro.!;
Senador pelo Plauhy, seguramente, para
r~unii1o
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não 11o1Ter o. mesma. inclicnção uma )•oprovnt;5o

<la Cn!'ln.

Agl'ndüço o. S. Ex. o. intcnçií.o: mos, nntns
quizern. quo dcixns.~o cs~o. indicnciio ser sn;joltn ú tlcclsilo do Scnutlo. A<slm, quo.lqum·
que fosso u suo. sorte, Ocal'·SO·hiu conlteccudn
o. opinião oxucttt tlostn caso., que tl o quo
<lcsejo.
·
Em 10 tlo mnio cu,iustiOquci n intlicn~iio
nlludldo. que passo a lor. (LO):
«Proponho ser n Mesa autm•isndn. 11nrn.,cm
nome do Sonn.rlo, pessoalmente manilbutnr• un
Presidente do.RepuLiicct, como clinfo do l'otlm·
Exccuti-ro, o parecer• deste ramo do Porl('r
l~cgMo.tivo do set• inndio.vol. impr·escindivíd,
urgontissimo, emflm, }lroceclcr-so ú. stn'êrn.,
cnlmn o rotlcclidu syndiconcio. sobre os fncto.;

ct·imlno~ws, deshurnn.nos o contr:tl'los 1\ honomLillrlndc dn. ltepulJ!icn do Bt•nzll, expostos
pelo Jornal do Commcrcio (edit;üo de O do

mnin corrente) c referentes nos

fuzilamento~

doterminn.llos por autoritlu.t!es lrgao:;l, alguns
com o. prosow;n. do coronel Mor... jrn. Ccsn,t•,
que, nilo obstante, oftlciutmente iulbrttta,
pura conhccimonto do Senatlo,uiio l••t•lutvido
no districto do Slln. ,iuriRdic~ÜO fuzilu!JI~Il\0

ai:mm.»

Tomui u liherdo.<lo tlo snllit• ;,, trihunct
paro. impctrn.r dn. Cnmmlsí:!ii.odo Polici;t n nndamento <lestn indicociio, aftm tle que<' Senado resolvo. como cntendet• em ~u" sabe·
doriu.
·O ~h·. l.~:t·eMidç·nt;t~- A :Mesa. 11iio
deu ·parecer sobro n indicnQão do honradn
Senndor, Jtm•quo trn!uvn-se do nssumpto quo
estn.vn. sujeito a. apt•eciu.<.~iio dn C,lsa.•
Os netos u quo nlludiu o nourc Sonndor na
inUicução estn.Ytl.lll, mn.is ou mcno~. onvolvi·
dos naquelles que Jlentli<~m da ap)lrovnçiio do
Sono.tlo ; 11. Mc~!L, pai~. niio }Jodi:t ndcantnr sou
juizo, acerca du in•llcnçiio, antes que oSenndo
su ti vosso prontmcindo ; foito isto, o ll:ll'Ccor
aorú. n.prcscntn.do, mas sômonte qu11nt·, no
modo JlO]O f[llt'! OhonmdoScnttdot• fjliOl'ÍO.quo
a· Sennrlo so cn tondc:;so com o !Jmlm· Executivo o não cm l'Clnonn i~ cxigencifL 1lo umo.
aymlicn.ncin ou um inqncl'ito u. rc:.;peito 1los
1'uctos o. quo 11 lndicnçilo sc1 rcfCt•iu.
O pat•eccr es!J'L elnbot•cttlo o sm•tc npportunamento sullmottldo t\ consltlornPiio tln. Cus:c. Foi
p!U'IL nilo porturbnr nqllHile "tlcbato tt'ILYnflo
q UO O jJtLI'OCOr lltlO lbl otl'O!'Ot:idO Íl d!SCU'Siio.
Consoguintomcntc, o reqnerint<Jnto do honrado Sentttlot• •et·n ttllcnt!itlo om tempo.
O So•, Coelho lftocl•·•~·awlói
St•, prcHirloutr, pot• nscoch\l,•ií.n do illüos, Jnmlll'lll·mo tio! pedir tt v. Ex. soluç«o do umu
!nt!lettçiio quu t.ivo tt !tonrn tlo nflhrocot• n
J'espelto tltt pnltllr.nçilo rloa deLates dP;r.n Cnsn
om nnm foi ltn. tlo Hl'IJ,JHio cit•cuilu;iin.

V. Ex. snlJe qno os netos otncinos do nnno
pnssndo uiio cstiio pnLiicndos assim como o;
nvisos de 1802 e !80:1.
Os ltnno.('s fiesht Caso. nií.o so nclmm Pl'Offi·
ptos, e entretanto, süo _urgentes e imprcscindivois pm•tt n. batL nutrcllu. dos nossos trnLn't hos.
Sn be-so quo l'r.partiçües dopenuentr.s imme·
rllttlnmonto .'lo Poder• Executivo jiL so toem
procurHtlo !thertnl' do serviço da Imprenso.
Nnolonnl.
Constn-me que n Cnsn d:c Moeda, nosso. vi·
smiln. aqui, ,iú. tom um:t typogrn.phil~ 1mn.
Acontece o mesmn com n Est1·:t~ln. de l"et•ro
Cntlt!'ul, o com IL Alhtndoga., porquo " ltn·
pt•enlin. Nn.cional não faz n. tempo c a hora os
s~ryif;os quo Ri'io lwccssarlos u. essas rop:t.rtlc.;l,es.
Do mctlo qno 1!0 toda cstn gente quo filrmn tL vasttL cllont.c!tL da Imprensa Nnciomtl,
os mu.ls acommodutlcios, os muis l'Csignn·
t.lo~:t situ os membros do congl'r.~~o.
Elles nceltnm o sar•vir:o como oi! o ó feito;
o, apCimT' do se.r necessn.rin. n nmximu, pnbli·
cidudo das dis,~ussões das dun:; casas 1lo Con~
gl'e;oisn. o sct• extraol•dinario.monto reduzidn. 11.
circula.~~iio do JJ:ttrio 0{/iciat, n.o menos nestu,
dlhulo, continuam sujei tos n. Ol'itn. puhlic:u:·iio
I'Cst.l'iettt, que não deve continm1l', si ó ner.es·
:;nrin. n. publicidade, ou, si cstrL oito é nocessn·
ril~ dovc ÍA'Ualmonto supJ?rimir·SCO o sr.t•viço
tnchygrnphico, que ó mutto di,pen•lioso.
Peço, portanto n V. Ex. o a seus dignos com·
pnnheiros que deem 1t solu~üo quo lhes po.rc·
cm·. com n possivel brcvldnrle.
,Jt\ h\ vnc quasi mez e melo ue tmbo.lho.
Tenho conclultlo.
O !!lõa·. Pa·c .. idcnl.c- A int!lcn(•iio tlo
honl'ndo Senn,1ot• não •httn de moz o meio
dnto. nponns do poucos tlius, o verSIL solJl'e ns:
sumpto do cconomi<L 110 Senado, ussumpto qno
estt\ soL a imme<liatn t•csponsnLilidntlo o di·
r·ecçiio du Mcm.
A indicnç-ü.o estabelece uma. nutoi'isnPão
perfe!tnmcnto •lispeusuYe! o inutil
'
A ~lesa cstt\ tLUtOt•Jsndu pelos Jlrccedcntes
o pelo l'c~glmonto, p!Ll'a contrnctnr com quem
I !te npprouYer 1t publlcnçilo dos dcuutes. No
extincto rc~imcn os Presidentes do Senndo
nuncu pcrmittirnm quo coso nttrilluiçilo lhes
1bl!so (;et•ceo.do. pol' qunlquer circumstttncln.
E compt•ohcndo.;o perJ~itnrnouto que assim
se desse; pol'qno sondo o.·Mesn do Senado im·
medlltlnmonte rcsponsavcl p•ln boa ordem
tios seus trabnlho,, nüo poderia flcnt• sujeito.
ao; "mbumcos o diHicul<lndcs, que umn. pu·
blim<ciio Joitn em emjn·oza. Jmrticulnt• lhe Jllt·
dcs~o trnzol',
Disso no Sonttdo quo n tcutntim de conflor
1t lllllll omprczn pttrticutnr tt publicn~üo dos
dcltntcs, jlt lmvm sillo foitJt com lnsucces·

SESSÃO El!

12

DE JUNI!O DE

so. A mcea niio queria assumir 0ssa rosponsabllldndo; e a indicnçiio do ~onrndo SenadO!',
dando·lho uma autorisnçiio, nnda ndlnntn i•
quest1io.
Niio é do autorisnçilo quo n Mesa precisa;
é simplcsmento da rcsponsabllidndo collcctiva
do Senado, evitando quo do l'uturo caia eobt•o alia n nccusnçiio, quo pcznrà exclusiva·
monto sobro nquoilos quo profet•irem a publicnçü.o om urna imprensa, quo niio seja a
imprensa ol!lcinl.
A demora qunnto no pnrccor sobro a indlcnr,iio feita pelo honra• lo Son~tdor. provém da
nccossidndo quo n Mesn tom do coihet· <lados o
intbrmnçOos pnrn. poder tbrnccot• de modo
completo no Senado, •lo sot•te n hom csclat•ccor o nssumpto e firmal' do modo cri te·
rioso a sun. rc!sulu~liiO. .
Além dis'o a Mesa não quer crnnt• um pri-

vilegio IHtrn. umn. empJ•cuL particuln.t't pon·

do·n. om lflnnifhstu. suporior·idude l'Obro todas
ns outt•ns tblhns, em um tmbnlho pelo qunl
ellns totln.s se intores:o~nm o ex!Orçu.m-se de
modo n servir bem os sol\sassign ,ntos; pol'qtte
rcn.lmente,do.r· essn. publicuçü.o o. um orgiio de
publicidade soja el111 ftllni lbr, ú dnt··llw ossn
supcrloridnde. Nisto, como om tnr1o, n. Mos~
do Senado pt•occrle e pt•oc"det·a com o maximo
criterio. Si o Sona<lo resolver quo n. publi·
cnr;ão se íhcn. por orgüo que nü.o seja a imprensa. official, nesse caso n. licita.ciilO se ostn.belecorá.
O Stt. CoELuo Rootuoct~s - E' muito bem
pensado.
O Sn. PnESIPF.~'TF.-1\ ent.1o o Senndo terà
de votar os funrlos ncceAsnrlos, por~uo a
quantia. consignndu.Jlaro. n. impressllo a twidcntcment.e in!ot•iol' úquollr• quo quniquer
tolho pnrtlcnlnt• exigirá pnrn somclhnnte
ser~iço.

E' .. pois, umo dupla quostiia, <lo convenionciu. c de economia.
O Sn. Cot~LIIO Roumoues - Mns entiio
ncu.bcmos com n tn.chrgro.pbío. ; Jiu:a.-se o.
economia inteira.
·
0 Sn. PUESIDF.Z\TE- 0 llSst!lnpto SCrÍL COO·
venlontomente r\iscutido por occusiúo do apre·
sentar a Mes:. do Scnndo o sou pa1•ecer.
O Su. COELl!O Rooniour.s-Em tOtlo o caso,
peço n V. Ex. que mande apressnt• a pu.
blicnçii.o dos . .tumw~>' tio nnuo po.ssn.do.
O Sn. PRESIDENTE - E ou np1•oveito n
opportunir!ade p•n•n pedit• nos hontndos Scnn.
dores que apressem n ont1·e~a dos discuroos
que toem orn sou poder, o que multo ntrosn
o >arviço. Quanto ti. pub!icnç•1o deste nnno, si
não bou \'Cr demoro. no. entrega dos dlscursos,
teremos no fim <lo mcz a dlstribulçiio do vo·
lume do pt•imeiro moz de sessão, porque ns
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providencios cstiio dndno neste sentido. Com
t•clnçiio no nnno passutlo, niio posso responder
por netos anteriOl'CS ti. minha presidencla.
'!'anho solicltn•lo rcpotidas vezes a distrl·
hulçiio rlesses Aunacs, que estú. n.inda. !lemo·
t•uda por cansas multiplas, algumas das qunes
dependentes dos honrados Senadores que
ainda nlío restituíram os seus discursos.
E;sa publicnç[o tem sido portanto demorado
peliL neccssida•1e do espcrnt• por cssn. resti·
tuiQão; som a qual só resto. o recurso, rle
lnolulrcm·so os extractos insufficientes e in·
completos.
Silo estas ns informações que tenho a dar
no honrado Sonntior, promottondo·lhe com a
maior bt•evidodoo pnrccor a que S.Ex. n.lludio.
O Stt. PINnmno MACl!ADO (pela orrlem).
- St•, Presidente, por motivos quo nilo vem
i• pello expentler o que reputo ,justos. só
n.got'IL

n.

Commis~ii.o de

Poderes poude dar

pat·ecor sobre a eleiçiio do Paran~, que é do
sun. nn.turezn m•gento. e como o pu.recer d11
Commissiio nnanime reconhtco o candidato
rliplomndo. t·equciro" V, Ex. consulte o Se·
nndo so disponsn. n impt•ossiio do alludido
parecot•, que foi lido ha panca 110rn ser alie
tla•lo para 11 ortlom do dia do amnnM.
0 Stt. JOAtml CATUNDA (;>ela ord~m) Sr. jlt'esidento, comprehcndo-so que de um
parecer simples o que não sntrro contestaciio
se possa requerer a dispenso do impressão,
pora entrar na ordem dos trn.bnlbos.
M!ts um parecer nn.s condições especio.os do
quo estiL sobro n Mesa, exlgo sem duTida mais
•lomora no seu oxnmo para se poder votar.
A Commi"ito levou muito tempo a n.purnr
o quo et•n ncceit.n.Yei o o que niio so podi"
ncccitnr nn cioição do Paraná.
Depois do um cstudodcmoradissimo, lavrou
o parecer com o escrupulo com que co~tuma
pl'Orcdornestns mater1ns eosubmottou acon·
sidornç,io da Casa.
E' muito noturai que alguns tios membros
tlo Sen:.do quoit•o.m vorilicar o que aiiega n.
Commlssão: si se rlcYem annulor as eleições
cuja nullidode pmle, si com cJfeito a junta
apuradom procedeu contrn n lei, se deve-se
mandn.r se l'espons.•Uilisn.r, e outras cousns
de que alt:uns Senadores podem desejar ter
pJono conhecimento, porq uo, cm umo.

m1L·

teria tiio ~nrni!tada como esta, confusa, chola
~e contrndlcr,ucs, om que Itonve tantas irragulnridatlrs, e muitas propositaes, quet•eriio
votar com totla o inteira consciencla niio se
lou\'nndo tiio sómente na autoridade dn
!Uustre Commissúo, ainda suppoudo-a muito
compotcntc, nem tiio pouco nas apurações n.
quo Sll pt•ocedou unqueiie Estn.tlo,
Eu ocrorlito, o outros potloriio acredita!', no
quo diz n Commissiio, mas pódo havet• quem
núo queira concorrer paro a nnnul!açiio do

.
•
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elolçõos, que mullils vozes rorom vordndelrns,
O l!ilr. Antonio llnenn (pola or·
legttimiLS o legn.os, pnrn. que pn.sso no Senntlo dom) I'Cquer pmfercncllL, na volilçiio, para o
e•tn ospecle do con<lemnnçiio á .I untnapum· suh.<titutlvo da Commlssii.o
dorn e talvez lujus~ •.
Ceon•ullildo, o Senado concede a preferenSim; porque u. Commis~ito em conscinncio. cla.
pnde tm· aprocilulo rnult.o bem; poróm m•rndn· Vota-se e ó npprovnda a emenda substl·
mente com rola1:li.n nos diLllos, u. vordn.do dos tutiva,
filctos; e ninguorn quer flrmu.r u. l'OSIJDnsu· 'E' a pJ•oposição n.sslm emendndn., adoptada
bllldade do sou voto sirnplosmonte ii vista· e po.sen. pn.rn 3'1 discussão.
deslil aprecinçiio.
E' multo pois, pnrn. desrjar que o pn.rocor O !!!lt•, Ant<>nlo Onenn (pela orseja irnprosso,devidllmonteestudndo,pM'II que dem) requer d lspensn de intersticio para n. 3•
a luz sn fn.ço. sobro n. oloíçiio do Pn.ranll.,nceretL discu,,iio da proposiçiio.
da qual tnnl:lts 1luvldas o tantns cousas pouco Consultado, o Senado concede a disEensn..
lisongolras se 1\izom.
Votn·se e ó approvado o parecei' n, .8, de
E notom m1Lis os meus illuslres collegfLS 1895, das Commlssões ele Marinha e Guerra e
que, si ou ro"'c ropre<ontllnto do i•at•nutl ern de Finnnçns, opinando pelo indererlmento dn.
oyrlmoh·o n. vir pedir
n. luz sobro a alei· preten,iLo do tenente-coronel Francisco Luiz
0110, ii que n.lll se pt•ocodeu, nflm de que Jbs· M reirn. Juntar.
som desvanecidos ns duvidns que n respeito Stlgue-so em 111 discussão e é sem debate apaurgom.
Pl'OVIt.do o pn.esn. pur., 211 , indo antes ás Com...
Nostlls condições, entendo quo o Senndo de· mi.,11es de Finnnça' c de Obras Publlcn.s, o.
vorâ. proceder normalmente ti. diecussii.o deste projecto du Senado n. ll,de 1895,quenutol'isa.
parecer, uiLo dispensando lbrmuln n.lgumn. o Po•1or Execul Ivo a lsentot' do impusto de im..
necessarln 1\ elnoidnQlio dos pontos ri uvillosos portnçüo c de outros d.. vldos 11 Fazenda da
q\1!\nto ti. oleiçilo.
UniiLo, o mlltPrilll de uma ponta melillllcn..
Acre·1ito quo o lllustre Senador do Rio mandarln. vir •'• ~u,•opa polo go•·crno de EsGrande do Sul conco1•dn.rú. commigo, nchnndo tado do Plll'llnú., p11ru. se1• c..uocn.tln sobre o
pt•ocedente o que ncn.bo de •lizer; Isto é, que rio Negro.
um pat•ccct• rolntlvo n umn cleiçiLo ncstJts Seglw·sc em 21 rliscu~siio, que se eucerra
condições niio póde ser npprovndo pelo Se· sem debnte, o proj •ctoo do Senado n. 8, de
nado, sem que todos ossous momhl'os tenham 1805, que n.utur ís:t o govot•no u conceder• no
b~1cha r·el Arg~~miro Alvnro Ferreira de Sonzn,
pleno conhecimento do cn.usn.. (Aprdwf,,.,.,)
substituto elo juh seccionnl do Estado da Pn·
O Sr. Presidente oboerva que aillCI" n11o rabyha,
licença, por seis mezes, na forma da
hn. numero legnl pnrn votn.r-se e pori•"' con·
slilern projudicado o requerimento verbal do lei.
Corrido o e<crulinio pora volilç[o secretn
Sr. Senndor Pln beiro Mnchndo.
34 espber:~s, sendo 17 a favor e
Continún.ndiada n consulta sobre o pe·'ido recolhem-se
17
contra
o
projecto.
do Sr. Senador Coelho Rodt•igues pa1•a a PU·
D!lnd0·8e empate na votação, será ella re·
blfc.'lQiloi no Diurio do Conqrcs.~·o, da Con~ti· jJCtidn.
no. ses~ilo seguinte.
·
tulçiio ''" Rio Ornude do Sui.
SegUH·se em 2a discu~siío qno se encerra
sem debato o J>rOje"to do Sena•lo n. 10, de
ORDEM DO DIA
1895, quo autort>n " Poder Ex cutlvo a nposentn•-. no lognt• que actualmente exee·ce e
Ni\o havendo numero legal pnrn. votnr-•e com todos os vencimentos desse cnrgo, o.o
contlmln ndlcl!lll a votn~üo do parecer n. 28, coronel P.•dro Panlino da Fonseca
de 1~95.das Commlss11es de Mn.rlnhn. e Guerm e'orrido o e<cr11tinio recolhem-se 34 espbe·
e de Finnn~""· opinando pelo inderet•lmento ras, sendo 30 n rnvor· e 4 contt'l1.
da pretenc•1o do tenente-coronel Fr11nclsco E' approvado o projecto e, sendo ndoptndo
Lulz Morcil'll Junlot•,
pn·sn pura.3~ discuss:"io.
~egue-se em 2~ discusSiio. que fie encerra.
Sogue·:oe em ~;, ,liscuS&1o, com o pnrecer da
sem debnte, n proposlcüo dn. cnmQrn elos Commissrio de Finança~, o art. In dn. proOeputndos, n. 3~, de 189~, que est••ncle aos pnsl.;rio da Co.mn.ra. dos Doputn,los n. 49, de
arsennes do guerrn da Bahln, Pemambuco o 189·1, que Isenta do impostos de lmportnçi\o
Mlltto Grosso ns disposições ola deCI'OtO n. 157, os m<:terlaes, mnchlnas e appnrelho' destlde 5 de a~osto do 1893, com n emenda sub. nndo:s à. explornçü.o do ~"nr·viiu do pt•dr.1, pixe
at!tuth'a otrerecida pela ConunisS<io de Ft- e breu destina-dos no 1\l.brico de briquettos.
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nrmçn.s.

Verificando·SO a presen~n de numero pnru O !!Ir, Leite Olticlen confessa que
deliberar é annuncinda a TOtuQ~10 dn pro- nsslgnon o parecer tnlvez por equivoco ; ó
posição.
passivei que o tivesse assignado sobN a ban·

73

SESSÃO EM 15 DE JUNHO DE 1895
cndn. nensanrlo n.ssi~nar outro.

J~ nn.tur~zn. ~11

mat11rm em d!SCU:<~I"i'lo Ó tlJlS ln 18 g'I'I\VO~ BXI~

actos do Poder Executivo pend••ntes do sun
appl'ovnção e, si houver tempo, lmvert\. tamhem sessão publica, designando pnra esta a
seguinte ordem do dia :
Desempate d~t votaçiio om 2' discussiio do
projecto do Senado n. 8, de 1805, que autorisa
o governo " conceder ao bacharel Argemiro
Alvaro Ferreirn. de Sfluza., substituto do .luizo
seccional do ilstndo da Pnrahyba, licença, por
seis mezos, na fórm~t da lei.
Discn&<ão unica da rcducçiio final do pro·
jacto do Sonado, n. 7 de 1895, que regula a
prova do fltiiecimento dos militares do terrn
a mar no processo de habilllllçiio á percepção
do meio soldo e montepio a que teem dh•eito
us fltmliias dos mesmos.
Continuação da 2• discussão da proposição
da Cnmara dos Deputado, n. 49, de 1894, que
Isenta da impostos de impm•tllção 9s mata~
riues, rnachinas e apparelhos destmados "
exploração do carvão rle pedra, pixe e breu
de•tinados ao fabrico de briquottes.
3• discuRSão dus proposições da Camara dos
Deputados:
N. 34, de 1894, que estonde aos arsenaes de
guerra da Bnbia, Pernambuco eMatto Grosso
as disposições do decreto n. 157, de 5 rle agosto

glndo, por isso m·•smo, detido estudo e pontlorosn nno.ly:·m, Entendo que umtL das cn.usns
que to111 cnntribuiolo pai'' a diUici I situaçiio
cconomicn. em f'JlliJ nos ucho.mo:i é justn.munte
essn inolustrln nnsconte.
O imposto de imJXJrtn.cü.n, que pertence à
Nação, estti. sohrecarl'er;:,do <lu nddicciol)nBR ;
hn. genero.o~, entanto, que pngn.nJ mnJH do
200 '1•, do seu valor em imposto~. De\'edizer.
em phr.•so antign. quo somos um P"iz ngrlcolo. a nossn. lonte principu.l de rtmdn. 8 a
torr~. No velho munrlo n. popnlnçüo, desen•
volvenrlo-se o. mais, invade o campo tmnR·
fl1rmo.ndo o terreno de plantio em sédo dt'
Insere ess·1 carenmadn sólo prodt1ctor lürçn. o
.rlesenV'olvhnentn indus\riul-o velho mun· 1o
a.peruts procnm m~rcados p:1ra ns sm1s mn·
nufucturas eruqunnto quo comnosco dá.-so
diverso caso-sobram-nos c·1mpinn.s c a noss:.~
riqueza derivn da vastisshna laudo feounti.t
que o invrndor cultiva.
O estado oconomico do paiz tl dos mnis mo·
linrlrosns e pnru !ssn muito concor~et•nm as
industrias nascentes. Essas lliOSmas industrias
nascentes jú. levaram o Congresso o. n.pproVO.l'
um acto dictlltorinl crimlnnso-n emissfio <lo do 1893.
cem mil contos em bonus; emissão que ha
N. 61 de 1894, que autorisa o Governo a
do posar fortom<·nte sobre o orcamcnto rio de•pend'el' atti n quantia de 25:000$ com o
pniz. Diz, com consclencin trnnquilla, que foi estabelecimento d" um pbaroi de 5• classe no
sempre contrario n. esBa me ,ido., mnf' nüo pôde port~ de Macapit. Es~1do do Pará;
evitar que o Executivo a decretasse e o C'!_nN. 93, <ie 1894, que nutorisa a construcçiio
gresso, posteriOrmente, lhe de5Se npprovaçuo, de uma ponte internacional sobro o rio QuaOs bonus só trouxeJ•am um accrcscimo ex· rahim, na >'livisa entre o Estado do Rio
cessivo parn a di vida da Unli\o.
Grande do Sul e a Republica Orienllll.
Estamos em face de uma situação insoi uvel,
Levanta·se a sessão ás 2 1/2 horas do tnrde.
Faz um breve estudo dos orç~tmentos demon·
strando a oxorbi~mcia da sommn que attinge
á cir1·a superior n 300 mil contos e nchn im·
poRSivei quo se possn conseguir do orçamento
deste anno um equiiibrio, ao monos do pnpei,
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apezar do muito que espera do talento rio
Mlnistt'D da Fazenda.
Prosidencia do Sr. ]fanoe~ Victorino
Si voltar a protecção ás chnmadas ln·
dustrlas nascentes a nossa situação te1•á um SUMlL\RIO-Aborturn. dn Blllt!uto-Leitllrn. a aptlm ,1esn.stroso. E' uecessal'io não n.tira.t• sob1•e PI'Ovnçrio dn. ucta-~xl•~toiRNTF.- Pnrocerciio governo a re<pon•abilldado dn 'ituncão Di"curso ,, requerimento do Sr. Co11tn. Azftvt>do
visto que eU e nilo tem meios <i e sol ver "" dlt· -Di~'cursn o rcquerimanlo VOI'htll do Sr. Coe..
lhu ltudrigue~-Üilfllt)l no ou.-Desompa.te da.
ficuldades que lhe deixou o governo passudo.
Não hn b:mnonht do viHL:<s, n:L'ht se pódo Tot:lçii.o do projecto n. 8 elo 1805-DlllcuRsão o
dn rodncção ~o proj~>o~o c~o ~Stl!Ul.do
til.Zer. Termino.. dizPndo que, por pn.tt•iotismo npprovnçüo
n, 7 rle i8fl5-2 1 d!MCUIISUO da. prOpOSIÇI\0 R, •f9,
devem todos coucJ.juvnr o ~uverno actuai do 180·1-DiHonr~os dn11 Sr11, Mornos Bnrros,
nfirn de ~ue.do concul'so de todos, poss<L sair" Lnpó1• A Lulto e Oiticlon-E:ncorrnmcnto da.
reslstencw. que, ta.lvez, ~e opp011hn. ILO de:ma. ri i11Cllli'1110- Chnmada-Adlnmon to da vot11.ção
troque, mlblizrnentc, os tiLctos ILOnuncin.m.
-Ordem rln din 17.
O SR.PrtE<IDENTE deciam que, estando reAo molo·dia, comp'rocem os 42 seguintes
duzido a menos de um torço o numero de St•s,
Senr:Ltlores presentes. t1cn. ndlu:ln. IL discussií.o i Sra. senadores :
dedu.ru.· IOil.!S que u.mn.nhií. hu.veriL sessão SO·
Jofio Pedr••, ,!, Catundo. Ouslllvo Richard,
creta pttrn o Senndo tomaJ' conhecimento do Joaquim S~rmento, Francisco Machado, Costa
Sonndo V. II
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hlimts, no oxoi'Cicio elo !RD.J; npplicllelo ú J'U·
L1•ica. «Cirt.J';lntlus tlc jlti'08 t'ts ostru.du.s de
tcrt•o,»
Art. 2,n Rcvogil.m .. sc n.s Uisposlçiíos em
contl'n!'io.
camnrn. rios Dopntn.üoscm 1·1 de Junho de
IS!l:i, -.ll't!t 111 • n~.'im' JUos, 1" vice-IH'usiden to.
C'!-mpos, ~~r~Hlo l.!tLmU..'iiO, o~ mm_,..o~' u;cnto, \-'J'Iwlílfl.~ ]),!lfhw ln secrctn.rio.-,lunu~to Ta{iü Gouln.1 t, Lapór, E. \Vn.n1\~nkolk, l ulu. -uw·o.~ rltJ LtJl'n.,-A' cornmi.;silo do Flnn.ncns.
Peason., Mo1•nos lla.rro~, .Jouqunn do Souzn,
· , ,
.
•
Outro do ~lJnJstoi'JO 1ln. GtWI't'n, de lO rlo
t;llvtt Cu.nodo, Goner,Jso Ponae, ,Joaquim ~'lllt'·
tlnhrt, Vicente ~Inclutr~n StLUtllS Anlirndo corrrmt.o mrz, romct.tendo, om !'esposra u. l'C!·
nu.ulino Horn. Estovcs .Juitiot•, ,Julio Frota. Õ quisl(:ii.o ,dn l do p1·e~onto !noz o cm nomo do
Pinheir•o Mach::ulo.
....r. Pt•.-.stdenlo dn. Ropii~IJCn., cóp!n.s dn.s in!bt•m.~~~úss prostnrlos pul:L Ropnrtu:iio tlo A.ln·
Alwo-sc n sessüo.
dnnto Gonernl o vcht Cont,nclm·i~ Gornl dn
E' lidn.. posta cm disr.us~iio o som dcbu.to Guot•t•n, 1teot•cn. r1o pa.g-amonlo doti vcncimen.
llPJII'O\'udttllnct~ UIL scssilo untot•iot'.
to; elos ulJlwcs excedentes do CJUndro do Exor..
Doixnm ;!e compnrcccw: corn cn.llS!L pn.rti· cito.
cipnrla, os St•s .Joilo Bm•lJttlho, .Justo Cilcl'~
A ctuom fez I\ I'OC}uíslçito, Ucvolvcndo demont, Cunha ,Jnniol', Al'isCi<les Lobo, Gon- poia it Som•o!ILI'ill do Seno do.
c;alvcs Cl!avcs, .Jo:Lquim Jõ'tilicio, c. Ott.oni (\
uutt•o do !\Iinistm·in clns Rolnç1jcs Extorio~
Rn.rníro Bar·ccllos; u som el!tL, os Sr~. Gomes ros, do I l do cu1•r•uutc mcz, Ul!L:Usn.n!lo o t•edo C!~:">tro, Mc:-sius de nnsmão, Lm~ndt•o Mn.· cohimento do orJicio quo aeomprtnhon n mcncirl, Rmm .Jnnlor. gugcnio Aulnl'im, Qnin· sngom ilil'igldo. ;to SI', Pt•osi(lrnto dn. Reputino JloJ••YIII'a. Cumpos S!LIIo•. l.copnido de .!JJica., c:ommunlc,,ndo lho lmvcr o Sonudo
Bul!Ji'ies o .t\I}Uilino dtl J\lnaral.
:tpprovailo a nomc;HiÜ.O do Dt• ..Josó 'l'homnz dn.
O Sr:.. 2" SJ~Cltl!:1'Amu, ser·.·intlo !lo 1", dlt Porcinncula. pn.m Eu,•iarlo l·:xtrn.owlinn.rlo o
contl( tio seguinte
Minist.ro Plonipotonchu·io na Republica Ot•ientn.l do Ut•ugua.y-Int.oirndo.
Outl'o do Govornml"'' do Estado do Plauhy,
EXPEDIENTE
do lll do mcr. lindo, commnniCIL!ldo que " I'O·
spQctivn. Cu.rnn.ra. Lcgi~l:J.tlvu deci:Ol'OU vngo o
Dous omeios tio I" SOCJ'Ot:t!'IO ti~ Camnra dos lognr do Vicü-Govot·nndol' tlaquollo Esta• lo,
Dcpncados, <lo 1·1 do corrente mcz, romct- occupado pelo b:wlmrol Joaquim !Ubolro Gon·
~•I vos, visto achor-so nuscnto do mesmo Estcndo as seguintes
tado pO!' mais tempo do quo m11rcn n lei, som
n. ncccssn.l'in. permíssií.o; ~em como que, no~
PltOPOSIÇÜI~S
termos do§ 4" combinado com o nrt. 1' dns
«Disposiçúcs
Tr11nsitori1LS:. da Constituiçilo,
N. S de 1805
olcgou. pcn· runiot•itt nbsnluta do votos parn.
aqueUo cuJ•go o coronel NoJ•berto de Castro o
O Cong-resso Nncionn.l rosolya :
Sil v" .-lntei!'fldo.
Outl'O do GoveJ•nauor do Estndo •'o Mntto
Art. 1."0 Poder E~ccutivo fica nutoJ•isndo
a conccllot• no cu.Uo de esq Ultd!'u. retbrmrtdo GJ•osso, do 17 do maio ultimo, olforecondo
Anuti'O ti~ Costa SoaJ'CH um" pon>ilo do J$000 dous oxompln.re11 (llL monsa.gem que leu paI'ILnto 11 A~s~m~lótL Legialu.tiva tlo Estado, por
tliurio; som )lroj uir.o do J•cspacti vo soldo.
J\l't. 2 o ltovognm-so n.s dispo3!r;õos em occu.slüo do instnllo.r-~~e n. su1t 2 1 sossito orllimwin. d1t ~f 1 lngisltttut•n.-Agl'tl.dC~ln.-so o nr~
contmrlo.
·
C!Lmnm dos Dopnt.ntlos om 10 do junho elo chive-,o.
Rr.qum·imont.o do nr. Mn.nocl do ~fllA'I~lhães
]805. -.·b·th1tr Cc.ml' R:'u,'(~ 1" vice·pl·esl~ento.
-Thoma:; JJef./infl. In aec1'at11rio .-11-lt(.ltl ·to Cpn t,o. Imito de l't•ancez no I!JtcrniLto do Gym·
1'ar:w•a.'i de L!Jl'a.-A'ii Commissõos tlo' Mo.· nn~io N1wionttl om quo podo lho so,io. contado,
.Pa.rn. o:-~ etfcit.oM Jtogn.os, .o tempo llo seu exer1•inlm e Guol't'l1 e lia Finu.uças.
clcio dc;dfl 3 do Agosto do 1803, do conformidade com o diHpooJ.o '"' docJ•eto n. ~u, do 7
N, n tlo 1805
do dezombJ•o <lo IHU•l.- A's Commlssues do
In:itt•ucçiio Pnblicn. o de Justi~·n. o LegisO Congt•cseo Nneiom\l 1'0sofvo:
lu(:ü.o.
At•t. I ... B' o gove1•no n.ut·wisa.!lu n.nhl'il' o
Requerimento do Napoleão Smith, em quo,
credito supploment.1tr do 3,311 :RIGA7l:J no nllegll.n'lo lutvor· sido exonorndo n 6 do dezom ..
Mlnlstorio
lrllln,trln., Vlar,ito o Ob1;ns Pu- hJ•o do 1803 do cn1•go li o oscJ•IpcuraJ•io tln nos·
A?.ovcelo, Antonio Bttenn., ilfnnool Hltl',ti:t,
Pires ~·ot•J•elrn. Cruz, Coolllo t:nd1•i~ues,
Nogucirn. Accioly, .Jni'í.o Col·doiro, Alrnino Af·
fonso, Josó liol•nm•do, Oliveira. Gttlvü.o, Ah·lon
Mil11nez, Almeii!IL Bm•roto, .!oiTo Ncim, COI'·
l'ên. do A1•a.u,io. ,Jonquirn Pernn.mbncn, Rngoo
~cllo, Leit.e .~ 9itieic!L, ~l.o:m ~U!li~t· •. C?.elho o
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pednrin do Jmmigro.ntes dn lllm uns !'lares o
noVILmente nomco.·'o pnz·n. o me10mo c:Ll'go c
com os mesmos voncimontus U.· 13 do j-qwiro
de lf30 J, pede no Congresso pnl'n. consillern.t• o
intersticio do 7 !lo tler.mnbro rle 1803 n i3 !lo
jn.nciro c.lo 1804 como rílintcgrnçüo, com a
compotcntc verba. para. llng:Ltncnto do:; rospect\vos vencimentos na. lmpoJ•t.:mcit~ do
20SS3813.-A ':; Cültllnissües do ,] ustica o Lcgi:slnçüo o de Finnnr;as.
O Sn..3" Sacnb""l'ARIO,sot•vindo do 2~ lU, e vila
n impt•imir par•n. cntrnr IUl orLlem dos h·nbn.lhos os seguintes
1

I'ARECl·:ll.l•:s

•

N. 37 de 1895

A Cornmissüo <lo Consti t.uicií.o, POiloJ"es a
Diplomn.cin. examinou u.:; n.uthcmticn.s, ontr·eguos no. Scct•etn.ritt do Sonn.do. rol~l'ontes li
elei1;ão de um scnn.1lor fedm·al pr-lo Est.adn 1lo
Rio 1lc .ln.nmro a que se procedeu no di:L 5 do
maio ultimo parn. preenchimento du. vngn.
nbo1•t•t pelo fnll"cimento do D1·. Ca.J•lus l't•eue-

rico Castrioto.

Peln. nct.u da ,junt11 npuradortt da capital !lo
l'Oft.ll'ido E:,tndo, n. quo t'ora.m pt•eson tos 2i0
IIUthcnticns, veJ•ifioa·se que obtiv~ram votos:
DI'. Mnnoel ue Qucil'OZ ~!n ttoso Ribeiro ........................... . !0,0(13
Dr. Br~z Cn.rnoit•o Nogueira da Gnma. !.535
Divot·sos, menos vot11uoe •••..•..•.•
30
Nenhum protesto Jbi ILPI'Csentnuo contra os
trahaiho.< d:c .iuntaupuJ•odom,
A' Commi::s~.o l'umrn pt•e>.~cntcs 285 uut.hcn ..
ticn$, que, npurolla..o:;, àr.1ra.m o :w~uinto l'C:Hil·
Ul!JD: .

Dr. Mnnool do Qucil'O?. ... l::í.057 u 5 mn ~a~p.
Dt•. Btm: Cu.rnoiro .. ,., .. I.S!J2» 1 )~ »
Di\"cr:ws, rnono:, votu.LIOH,
7·1
Ccuulns em brnneo .......
22
Dns nttthautiuus compuls ·uns constam rlou•
protestos: um l'tllatlvo{L 1 sccç-iio, do Jn di·
stt•icto do Sn.nt.o Antonio do Pndutt o antro
rclntivo ú2:•sec~·ãodo 2·• dlstt·icto tio mun icipio
da Mnrie1i.
O pJ•imcii'O protesto, nssi~nn<lo pelo eleitor
MnnooJ Mttrques do ArauJo, all<'l!~ contra
n. validado Uu. ololçiio, quo o~ mc~nrios não
foram os primitivamente eleitos p:u•n sei'•
vir uuJ•nnta a legish•tui'IL, mas outros no·
meaqos·w_l ,·cm Jlolo p:o~idcnto do gove1•no
mulllcipal.
Os meSILrlos contcstnmm o Jli'Oicsto, alie·
gnndo qno nílo fot•nm IIOIIICa<loR poJo tll'e"l·
tlontn, uuu1 oloitm& pltJI)S momlli'O~ 1lo governo
1
'
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municipol, nos termos rio nrt. 2" rio rlecrelo
n. 700, !lo lO tio mnrr;o do 1802, qno regulnmcntou OH nrts. 50 o ao da lei n. 33, do 20 dL.t
junho rio 1802.
Jrwtnrnm uocumentos, por onde se I'Ô qna
o govorno !lo município, niio eonsillel'n.nrlo
pcrlllnnentcs du:·nnto n. lcg-isl!Ltm·n. O!i mem·
Uros clus mc:::n.s c!c!toJ•oc~. nomeou novos mcsurio::l, r.~z nm·n clivi~ão das secçüc,:; elaitoru.es
c novns 'lesignaçües de locu.l po..t'IL cllas
funccionnrcm.
Sendo is.~o contrario h terminante dispo.;i·
ç:io do nrt 40, ~ 3·• ria cit:<rin lei n. 35, ""
IHD2, a commi!'lsão considerou nullns tonas ns
eleições du.s diver:ms secções dc~se mnniclpio
c deduziu da n.puraçri.o u.:; vocnçües nellns npu·
rndns,que tOram us seguintes :
Dr. Mn.noel ue Qualt·oz, , , , , , •.• 508 votos.
DL·. Bt·u.z Carneiro ..... , ....... . 83 •
DiVBJ'SOS, •••. •••••••••••••••• o.

3

»

Cedulns em bt'nnco., ......... ..

3

»

O segunílo pl'otesto, nssignnllo pelos cleitot'cs coronel ,Joaquim M. Almt•es ria Castt'O
.luniot• o 'l'hcophilo Alvn.ro.~ 1lc Castro n.llcgiL
que a eleição nüo se l'c:clir.ou nn escola pu·
blica, locni dcterminnuo pelo govct'no muni·
cipn.l c qno, ú. ultimo. hol'n., tUrn. n.lhmulo o
numúro da secção, gerando esses t'uctos u. con·
l'u:-!ÜO no eE~pirito do eleitot'iLdo.
Esta pl'otesto,accaito o t'ubricado pelos meS~Lrios, nü.o 1bi por ellcs contestu.do, do que
resulta. pu.1•a. n. commissüo u. convicr;ri.o ele SUtL

!Jt'OL:cdcnciu..

Annullad~t a votnçüo dest.t secção eleitoral,
q uc foi !lo 4!1 votos p:m• o Dt•. Mnnoel 1le
Qucil'or. o IO •li tos plL!'a o Dt•. Braz Cat'ooit•o,
u. commissii.o chogou u.o seguinte rcsultndo:

Dr. Manou! do Queil'O?. Mat·
tmo !li bf!Íl'O. • • • . .. • • • • • • • • 14. ilOO votos

o 5 em scp:m1do.
D1·. Bruz Ga.rneirll Nogueira.
,<hl Gnma,...... .. .. .. .. .. ..

I. 700 yotos

C J Hffi SOpltl'lldO,

Div~:~rso:h menos votados,....
Cedulns em bt•anco •..••. , . , . .

71
lU

))

Concluinuo, ó n Commlssüo do p:ll'ecet• :
111, quo srjn. n.pprovud;t tL elei(;.Uo a quü so
procedeu no Estado do Rio do Jnnolro, cm 5
do mtuo ultimo, cm 2i3 ijCCçõcs ;
2'', ~ua !C~n ruconhecltlo senndor pelo t•efo·
t•ido Est:tdo o Dr. )!auoel do Queiroz Mnttoso
Ribeiro.
Saln dus eornmlssüos, 1·1 rlo junho do 1895.
- Git Goutm•t, roln.to1•, - iJ, flocayuutc, [i', Mttclu~ilo.
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bandeiras hn<tenrlns. No entrntant.o, a muni·
cip:Llidndo e todas ns repartições •lepententes
da pt•efeitura desft•al•lnt•am a bandeira da Re·
A' Commlssão de Flnan~as foi presente n publica, o nnt.urnlmento em demonstraçiio de
Propo>lçiío da Cnmnrlt dos Deputa~los, n. 4, de um regosljo, qualquer que alie se,iiL.
1805, que mllnda t•eparttr proporctonllimente,
Niio ó presumlvol quo na ban•lelras da Re·
N. 38D& 1805

com

o. Na.rciso.

Cnnrli!lo. da Andro.·10. c suns publica. seja.m hn.stco.do.s, por mero. brinco.doJ ..

duas filhas IJO, Narcisa .loscphlna de Andt•adn
e Silva e Anna.Joaqnina do .lndra·'n Aguiat·,
a pensiio que aquella recebe o concedtdiL pot•
decreto de 13 de outubro de 1877.
A supplicante é filha do Patri11rchn da ln·
dependencia, José Bonllilcio de Anrlrtvln e
~llva e requereu que sejiL repartida a pensão
com suas !Ilhas, sem augmento da mesma
pensão. Niío vô a Commi,.iio de Finançns
mconvenlente no deterimento o. essa. pt•e·
tensão e por isto é de parecer que a Pt•opo·
siçilo da Camara seja posta na ordem do dia
e approvada pelo Senado.
Sala dns Commi,soes cm 14 de Junho de

·ra, nos edlftcios ola ria prei\Jitura.
como desejiL saber so alem dos dias festivos
da Na~iio consig-nados em loi, ha mnls nl·
gum, que~ govot•no ledora! deixa de respeitar, pod·• pm•mis<iio ~ Cnsa, p~ra. onvl!,lr ó.
Mesn,_ILIIm de sm• submett.ldo a <llsc~ssao e
vo!"çao do Senado, o segmnte requcrunento.
(La).

Vem~ ~lesa ó lido, npoio.do, posto em ti is·
cussiio o sem deba.tc rejoitndo o seguinte •

RefJuorimcnto

Requeiro que, por intermedio da Mesa do
1895.-Costa A;cvctlo.-Leite a OUicica.-J.
Joaguim ele Sou:a.-Campos Saltcs,-Jfora.e.~ Senado, informo o govet•no o motivo porque
Barro.~.- Aquilir10 do Amaral.- Ganeroso hoje os edlficioa da< repartir;Oes dependentes
da Prefeitura Municipal acham-se com ban·
Panca,

deirus nacionaes ho.stendn.s, nilo senrlo esta
A Commissiio de J ustlça e Legisl~iío con· demonstmçilo de regosijo seguida nos ediflcios
corda com o parece!' supra.
da' repartições federnes.
Sala das Com missões, 14 de Junho de 1895.
S. R.-Cos<a A;,verlo.
-J. Correia rlc A1 ttujo.-J. L. Coalho 11
Campo.~.
O Sr. Coelho Rodo•l~;ue• requel' que se consulte ó. Cnsa se lhe concede
dispensa do lagar de membro da Commissiio
N. 39 D~ 1895
de .Justiça e Legislnçiio.
O Senado sabe perfeitamente que o orarlor
Bem demonstr.. da, como foi pelo Podet vota systematimente contra tod .. s as preten·
Executivo, om mcnsu.:.:em tle 19 d~:~ outubr·ú çóes indlvlduaes .• ,
do 1894, a nccedSidade do credito extt·not··
dinario de 898:486$840 pill'u o p.. g,tmento 1lo U~t sn. SENAoon-Faz multo bem.
excesso de de;pez" com o serviço de coloni· O Sn. CoJCLIIO RoontGUES •.• e que grande
onç[o no E'tudo do Rio Grande do Sul, no parte dos papeis qu" correm pela commissiio
exerciclo de 189:!, trutoondo·""· portD.nlo, de de que t\ membro silo desta natureza.
serviços jã. prestudo!i .e que só fJsper&rn 11. de· Si o Senado pensasse como o ornrlor, elle
vida remuneraçãn,é a Commis:::ílo de Finuucns manter·se·hia no seu posto, dando invar!avel·
de parecet• que s•1a approvadn n Protpo;lçiio mente pareceres contra todas as prelenções
tht Camara do~ Do~puta•los, n. 89, do 1891, de cu. r cter pes'lon.t ; mas seuuindo outra juo.utol'isa.ndo o. ubert.ura, do mesmo cre Hto, e rlsprudencia, niio deve ll>rçal·o a pet•manecer
de outr•o para o pngl~manto de friiiCC:iown•ios em uma posiq[o, em que é fot•çado a mani·
de tet•rn.s e coloDI~ar;ilo no .E!Jtndo de Santa fcstar-se constantemente contra a doutrina
Cn.thnrinu, quo Otoitão pol' pu..::o.r durante o manifestada pela Casa.
mesmo n.nno do J803, depon 1endo •~ ull'ect.iPede, portanto, que se consulte ~ Casa se
\'idnde dtlst.L autoriBtlÇão do. reriticuçii.o dessas lhe concede esta dispensa, que, espera, nii.o
divl~aij,
recusaLriio, porque isto nii.n é p!lr!i:!lta.mento
Sala dns commiss~'' em 14 de junho de uma tllspensa, ó um Impedimento moral.
1895.-Cnsta A.oovttdo.-Morac.'i Barroii,l'OI;ttor•.
O Sn CtL GoULART diz que nilo !ta muitos
-Leite o Oiticlca.- Campo~ s,,tfos.-J. S. dlns, allegando estes mesmos motivos, pediu
dispensa de membt•o d<t commissii.o, a que
Rogo Melto.-J. Joaquim do Sou.:a,
O Sn. CosTA Az&vEoo niio crô que hoje soja Fet•tencia, e o Sena• lo negou·lh'a.
O Sn. CoELilO RoonmuKS sabe <iUO não ó
dia de festa nacional, porque vô o r.on~1·esso
reunido, trabnlbando, e ainda as repartições proposlt.o do Senado levar " que;tiio pat•a o
dependentes do governo federal sem as suas ponto de vista de conllança, mas o laeto ó
4
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que o orador é forçado constantemente a dai'.
pareceres centra a opinliio que sabe ser con·
traria~ maioria do Senado,
UM Sn., SIINADDIL-Desde que V, Ex, cumpro. o seu dever, . ,
0 Sn.. COELHO RODRIGUES- Mns niio póde
cumpri!• o seu devei', na gualidnr1e de delegado e orgão rlo Senado, visto como vnc tio
enconti'o ti doutl·ina. de· te.
Insiste no seu requerimanto.
ConSllltar1o, o Senado niio concede a dispensa.
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peço toda n. indulgencio. de meus coi-

lega•.
O Sr.. EsrETEB JUNIOII- Muita modestin.
~·V. Ex.
O Sn. MORAEB BAnnos - Sr. presidente
estil. em rliscu;sü.o um projecto vindo da cO,.:
lniLra dos Srs. Deputados der•retando a lsen~ilo r!e impostos pr1rn. os materines, mnchlnns
e npparelhos rlestinados iL exploraçüo do ciLrvão de pedi'O., para o plxe e o breu tlestinados
~o frabico de briquettes,
O art. 2• trata de mataria inteiramente
diversa.
'l'ando o Gove1•no Provisorio
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concedillo

isenção de impostos a fo.vor de uma fabrica
nqui no Rio rio ,Janeiro paro. o fim de refinar
petroleo bruto, o art. ~" determina qual a
Desempato de votaçiío, em 2' discussão do àpoco. em que 1leve cameca.r esta isenção, o
projecto rio Senado n. 8, de 1895, que autori· prazo em que deve com•çar a. construcçüo da
sa o governo a conccrlm• ao bnch11rel Argmní · liLhricn. e o dn. sun. conclu~ão.
ro Alvaro Ferreira de Souza, substituto do Portanto é matm•ia inteiramente diversa ~
juiz seccional do Estado da Porahybn.~llcença sem importancia. só merecen•1o discurssão o
por •eis mezcs, M fórma da lei.
art. 1". que concede 1senção nova.
Corrido oescrutinio para a votação oeereta. Extranhei, Sr. presidente, que este pro·
é a proposição approvar1a por 20 votos jecto s.,!fresse impugnaçiio aqui no Senado e
contra 10.
princlpalmrmte que e.ta provie~se do uobre
E' adoptoda e passa para 3• rliscussiio.
senador pOI' Alagoas quando o parecer da
Segue·so em discussão unlca e é S<•m debate commlssü.o de finanças é unanime e traz a as·
approvar1a a rerlacçiio final rio projecto do signatura de S. l,x,
Senado, n. 7, do 1895, que regula a prova de O Sa. LAPER -Niio ha contrv.dieçiío, eu
fnl!ecimento dos militares do terJ•n. e mar no explicarei.
processo de habilitação á percepção do meio
soldo e monte· pio a que teem direito as fami· O Sa, MoRAES BAanos - Extranhei mais
porque reconhecendo em S. Ex. um homem
lias dos mesmos.
tr11balhador, um espirita estudioso e prmciContlnúa em 2• discussão com o parecer palmente dedicado ó.s matarias de finanças,
da commlssiio de finanças o art. 1" da pro· que niio tivesse prestado attençiio ao hls·
posiç1lo da Camal'a dos Deputarias, n. 49, de torico
do projecto, ao prestigio que j~ elle
1894, que isenta de Impostos de importaciio truzia da Cnma,·n. dos Deplltados, porque estou
os materines, machinas e npparelhos desti· corto que si o nobre Senador tives.e feito um
nados~ cxplornçiio do carviio de pedra, pixe
estudo mais apura,r1o, tivesse examinado
e breu destinados ao fabrico de bríquotres.
quol o inicio do projecto, qual a sua marcha
na outriL casa e qual a que teve lambem nesta
O Sr. 1\lorne• Dnrro•- Sr. pre· no seio da comm1ssilo de ftnancas, estoll certo
sidento, no ter a honra de dirigir " palavra que em vez de S. Ex. levantar a Slla voz
pela primeira vez no Senado, devo .Jlrevenir eloquente em longo discurso contra o pronos meus honrodos collogns que, nao sendo jecto, pelo contrario, teria sido o seu melhor
orador, tenho a palavra ditllcil, custando-me paladino, com a. sua palavra autorisada em
assumptos economicos, qual é o de que trata
esforço para proferll·a.
De.<se esforço resulta este tom aspero e o projecto.
brusco que me Ca1•acterlsa milito especial· Sr. prcsirlente, o proJecto nasceu na Ca·
mente, assim como a franqueza coracterisa a mara dos Deputados em 1893, <leu-lhe origem
todo o mundo, provindo dahi para aquelles um requerimento da companhia de estrarta
que niio me conhecem o pensarr•IU que falia de ferro Minas de S. Jeronymo no Rio Grande
apalxonndamente,quando, entretanto, guardo rio Sul, solicitando do Poder Leglslntivo a
isençiio r1e Impostos para. materiaes, appaa maior calma de espirita.
O mell moia de fo.llar é aspero, é duro.,. relhos e mnchlnas que emprega na explorD.Qito
du en.J•vilo de pe•lra e para o pixe e breu com
O Sn. EsTWVIlS JtJNIOll.- E' franco.
que tem de_ fabrlCIIr os brlquettes, deste
0 SR, MORAES BARROS , •• mas fellzmen• mesmo carvno.
te é franco e sincero, e devo resignar-me n. lnrlo este requerimento á commlssão de !'&·
so!frer 01 defeitos da natureza para os zenda e industria daquella Camarv., esta em
ORDE~!
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mn Jon•n 0 lmm medil.nrlo p~rcc'" aconselhonl flc,tm l.endo umn rllsposição e<pednl e cxpres·
0 dcl'cr~uonto <lo roquorimonto o a.prost:ntou ~a. 1'elativtLment.e no c;~_:.r.;o ~u. tuil.u:.it.rtu. do
_
~~.nl'\'ii.O d.u p:!til'[l., que m1o Ju.z ffil~IS do quo
11 m project,n no~tc sf.mtitlo,
Entt·nn•lo o proioctocm discns,u.o,n CnmrH·~ ropt·mlnzn• nqucllrl.
<lelillcrou ou vil· 'a. sun. commia~ilo de orç:~- o Sn. Li~tTE E On•tCIC.\.-Pol'feita.monte de
m<mto, n.intl:L em 1803,
• _
rLc::ot·Uo; mn.s cu Jhllei n. I'cspoito do pixo o
Int.lo o pt•ojccto pn.ru. oiitu. comnu~;8ao. r.l~IL t do breu.
cstutillll tHf't'Cl.tnen to o COilCOl'!lOtl pm·~mt:l·
o Slt. Mott.\ES BAUROS- o projecto da. cn...
mont.o com os. cousid~randos ,d_:L cnmuw:l~~o m:u•a. b:;ont.a. do irnpo~to do irnpot•t.nçilo o 11ixo
do thzewfl~ o nui~hitl'\O., ~ n.ccl.'ltn.n~lo•. ~' lh 0• o o bt•ou, que pi1gam Iti$ pot• tou~lu.tlu..
,l(lcto no fiOU SL'nt.t•lo cn.pttnl. ofTtliCCrll um ]~' po~sivet CJIIO tl:ita. tttxu. e~tCIJ~ multou.u·
t'Uhsl.itutivo '1110 npotJaH o lll!ldJ(ica.v;L nn. :.:mcntn.1\n; cst:L inlUrrnaçü.o n:1o ó nov1L; re·
fól'mn.
. tiro· mo ao pn!'ocor Un. commissito de flt.zendu.
Pnsson o nn no de 1803 • l,:n trnn,do_ om tltS·· o inclnstt•la dtt C<tntnrn do ootlo clia vem,
cussão cm ISO.f, 1'81\0Ya~.hL tL. commtssltO llo 0 ~·
~tus nintln. ILhi, S1•. presitlontc, esto pro•
çu.men to, co1~ pc:;~onl 11.1 ~mrnmcnt.o. ~~vo, '" ,ier.to mct•ccc ntt.ntwovn.çito do Sonndo. po~que,
Co.mo.rn. dohbcrou f•UVU a commtt'i.'M 0 de como a cn.sn. molllút' t-u.be, niL oxploraçu.o do
Ol'c;n.mento 1lo 18!H.
cM'\'iio do p~:~drn., n.o ser s~pfl,rlldo do cn.rvito
Mns ostu. em :;eu pal'ccer fuwl:untlnt:ulo ,•ro~so o /I no uu miudo, ao que ~c chamtL
n.bunfiou n~s t:Pnsi,lemt.,~Ucs aprc:~nt.ndm; P:·l.rts ;noinhn, este ultimo pt•oducto se pordm•in. si'
dun.~ commiSSucs quo untes hn:w mm n:>l.ml~ 1 • lo nii.o ros:-!o um c!:l!l,."lamern.!lo que deli o se
o pro,ie(~to, c <!m Jllll'ccoJ• igt~p.lmonto un:wtru~ fót•mn.,. com a. n.ppn.fenctu. 1lo pii.o ou tijolo o
1\COil~CihoU ll. Stl!L n.ppl'OY/LÇilO.
.
tem O llOinO af!'fLUCCZndo dO /n"ifJIIC,le.
Vinrlo no Senado u ôCntlo estudado pelo, Mil< pnt•tt fabl'icar este conglomerado é incommis:;;1o do llnu.nc;as, a.ilultL cs!.::L om p:trcccr dispcn~n.vul o p1xn o o b1•eu, do sorte quo,
unanimo nconso[!lou sun. ntJopr:ao.
pam bem upl'O\,eitar n. minQraÇiio do crwvii.o
Appt•ovn.·lo o l'l'f\jccto na. Cu.maro..o:tl t.res ó imlh;peus:t.vcl utilisar-so cst11. moinh:t,
discussões. veio t.~llo pt~r:Lnto a n.pt·ecm,c;ao do l~bt•icnnt.!o esses pãos. Orn,lJra.ra.esso lh.bi'ico,
Senmlo, prest,;g-io.do pr.!IO pa.t•ccm· U!HLHJme de é preciso ga.':lt.n:r-ue pixo c breu o pn.rn. tor-so
t.res commiselim~ llnquella _Cn.mn.~·n c pei~L ap· pixe e hi•eu O pr·eehm p:tgn.r um imposto. .
Pl'0\'1\.çito cm trcs vot.nçocs aJlt ;.reunindo,
Este imposto 1J inJusto, porque, cumoj;L
portanto, to·las ns pl'csumpçues tlO que mo· llissc. o clu'Vã.o de pedra. quer no son
roce u. nppt•ownf:ii.o do Senndo.
.
o-:tudo natural ou primitivo, quer preparado
Cr!!io que fllcilmcnt.e conai;.rnar~m dcmon:;- no conr"lomcrn;lo chn.mo.Uo ln·i~ucw:, nü.o
tro.r est:!" ne('essirludo Uo.nrprovnc;t.lD nn.s c~n- paga in~1ostn t~lgum, de sorte q~o o product.o
sidet•:1~ocs hrC!ves o m1Ll al1n hn.Ynd,L::~, quo•. \nu l.'Stl•a.ngeJt•o cn tra. uo no:3so Jlll.lZ sem paga.~
ter a honrn. do submctter nos meus ilomMlO:J impost.o tio impot·tu.~·fi.o, entretanto que, 1u
collrgas.
,
<JUulquor bt·n1.ilciro ou qnulquor otn~rcz•
P1·!mciro que tutto, VC',pt.mos o n.lctmco do lJL·nzilch·n quiz~~~· ihbr1mtt• lwiqu~tte:; tera do
projecto.
.
_
pngtu• os mu.terineH necessn.l'ios que untrn.m
A i~enr,ão tlo impost,,s de tmpnrt.n.c:tu.1 'P:tl'a. uetisa. J'u.lwicLLçü.o c 1uu.is o imposto que sobt•e
m~t.tct•bc~. machinus e n.pprwelhm; dustttw.dos 0 n;c:-;mo pcs:L.
á explorn.crto do c:l.l'vão d~ p~dm 0 11 '~r·a 0
C:is nqui o Imposto protegendo indirectnJ.lixe c breu destimulos nCJ t:t.ht•icO ~~~ hl'tt]Hot- mente :t. iJuln::itt'in. C:ltt•:tngairo. contrLL n. ink:~ isto cnm um cnt•n.ctN' dt' ::.rcnet'fl.l!d:~do. otn Uustrit• rw.cionut.
frwor •lo toda ou qualquer emprezn tndtviI
t - ti I
dunl 011 collectiv" quo •c pt•op9nlra explorar O S". Gu. GoULA"T-A 'ctnons raçao O·
o ca.!·vüo <le :pedra. cm nosso J1t117.,. .
gico •
Qnanto ti primeira parto, Sr. JlrCStucnt·'· o O
MOit\t~s B.\rmos-Nt1o ~a injustiça
'fll'C1iecto niío traz pi'OViúe!lcia.. nm·:t, o podm.- mais tla.~t';1nto. E cu, quo om rogrn. sou ut1·
:-;0 mesmo diww que crn. mut.tl, pn1'·1Uu rntL· vm•,mt'iu dn tudo...:quu.nto ó pt•otcccionismo,
chlnns, mtLttl\'in.es c n-ppa;t•ell~s p:1.1:n oxpl~l'iL· nnn cornpi'<Jhentlo cumo n. industt•io. t.lo meu
c;ü.o do cnl'\'íio de pe·il'a. JIÍ nu,o c~tiLO el!.lt•ltos pn.i~~ H8,ii~ pcln.loi do mou po.iz o.unullu.da. pela.
n. impo3tos de importação; n.ponns o:;tno !'l~- irulu3tr11L estrn.ngoil•a.., •.•
jeito; 110 pngnmcnto do oxpedlente,o quo 11 " 0 o Sn. Lt~I,'E E bmctc:,-reritt tml~ a mziio
se considera. ser impoeto.
.. Di o pixc DÓ tbs..,;u utiti'~o.do n:1. 1i~brica.çfi.o do
Pot• i!lto esta ~'i:oopos!çü.o '1? pro:ject? n~o lJI'igueUc$.
~~
,
tem siniio umn. vnntn.gern pJ•o.ttcn-lacil!tn.r u:~
.
emproz·Js que se tlcstinttrom 1\ essas tntlus· O St:. MoRAr.; B,\nnos- , •. o que" lei
tria• o despacho dos mniorines quo impor· brttzilelt•:t pt•ot.t•Ja o tt•nunlho ~ a intln;trin
tJLrem nu.~ nlfttndo::tns do pa.iz, porqt~H. ttlóm estt•a.ngoir[l, contm o tru.bu.lho o tnliusLt•m UlL~
da tlisposiçiio gerui na ta!'l!\1 dna ol!andegtts, ciounl,
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Do sorte guo om thcso 6 do torl~ a justir,n a po~sib lidtulc do nhuso dou m:t disposição sabia
JbHse. qunn1lo ~h!So nii.o 6 motivo p:u·t~ niío se
n ndopr,íio do projecto,
nlloptn.t
t1 S;il~ disposição, desdo f')Ue nn ))riLticn.
O Sn, WAND~NKor.rc-Apoindo.
~~ nt1mini~t.rnçlio empreg-ue rigoroslL vtgilan·
O Sn. Mon.AE:S BAnn.os- 1-tnl-1 von rcspon- Cit\, O ILIJilSO 0\•itnl'·::'O•hn..
tlet• ao u.pllrte dn nuhro S()nador por Alllg"l·lnt:!,
Sr. presidente. nos p:~rcccrcs d1ts commis·
S. Ex. diz que o. concc~~~o ó pcri~o~n JlOfi']Ue f'tlC~s hn. oh:-Cl'\'a~·ües de tnntn. importnnclu., quo
o pixo e o breutC'om out.rnl'\a.pplica<;ües divut•- o Seumlo me rclevu.rú. fazcl·o tmssar }lclo in-.
sos dnq ueliM pn.rn. n qual vniOos conceJor " cornmurl<, elo ouvir algumas dessas observa.
iscnr,i'io do impostos,
ÇiJI.!S,
No parccct• 1l11. CommissiT.o de lndnstrin. dn.
E' ex.nct,o ; mns isto nfio ú rnzfio pnrn. dci:xn.rm'.,s de dcc1·etn.l' umn. medido. que Uact•r- Cnmnr:;t do::; Dcputudo!i vem o scgnínto tr.::c ..
tuda, pot•quo temos !ogh:ilnçãoquo pt•m·iclonciu cho (li'):
com tortn. u seguru.n,:a no intuito do prcveni1' • Tra(a.se do uma protecção:\ in~ustri&
estes desvios,
car•honifcrn. nascúntc no paiz, industrio. que
nn O]liniií.o do. commissã.o deve ser• cet•ca.rla
O Sll. Lrc!'rl< E OJTJCJC.\ diL um ~p11rlc.
pelos
pmlcr·cs puhlicos do tJ;ntns garantins o
O S11. MoJw's ll.llo<Os- Não tflnha V. Ex.
quo.ntns lt.ll'cm ncceaso.rlo.s pn.ra.
esse cuida·lo u. tnl'U respeito. porque ningucm vnnta:.tcn~
que
o
Bt·nzil,
tão rico cm tlbnndt\ntes ,jazidas
so impl'eS:iionn. com o no."1so cst:ulo tlmwcoiro do cn.r,•ilo do pedl·~t,cspc:aia.lmcn.te
nns ~studos
c:omo eu, e V, Ex. tem provo. i.lc quo ::oi vo- rio Sul, pos~n. lihcrr.ar·eo -da grande
contri~
tar contl'a turlo quanto mo pn.rcco cm pre· 1JUiçt1o. quo dá no cstrnngc:fro, de quem
imjuizo do Thesouro. Inlelizmento niio sei 1\tl· port.a todo o cnrvão. que dispondo.~
ln.t• i mn.s tenho o mrm voto c com o meu vow Lamentn.n•~o a fa.lt.n. do csto.tist.icns novas,
o TheEouro nilo Jw. rlo ü• it garrn.. uiio hn 11e n commf:;~río
serve-se do uma algum tanto
sof!rer o. ba.nca.t•ota. com que V. Ex. o o.meaf:a.. nnr.ig:~. cncontrnd
no livro do Dr. Andró
(lia nlgun11 upal'tt:s~)
Níio é rnzoavel taxar o briquaue cstrn.n- Rt~houça~. intitulnllo-GaranUu. clt: Jw·os-,
~unl nquelle distlncto engenheiro tlegcil'O i o ctwvfio 110 pedra, do qualquer fórmo. no
mnnsr.rrwn. a. vantagem do concedel'·SC gaquo :-::o nprcsonto, do ter em nol!SO pn.ii'- ím· I'nnr.ius
do .ittr•~t~ 1le 7 "/. IL uma cstrudn. rle
tratla JivJ•e: ó'uma provit!encl~ que existo o
que communicas:;;o ns ruinns do car't·ão
dQvo ser consr:rvadn, o pnrn. V. l!;x. conYcn· fel'ro
pcdrn. oxistontcs cm Snnta Cn.thn.riua, no
ser-so disto, basta considerar qual a Impor· dc1
rnuniclpio
do Tuunrtio, com um porto tluvinl.
tancia do cnrvlio de pedra.
E):ltlL
e~tntistict~ relbre-so unicamente no
Quero rcsponrlcr o.o nr,!.;UmC~nt.o dc~V. Ex.
do Rio do .Janeiro o aos nnnos do 1804
contrn. o por1go de sot• o pixo e o bt•cu desvia· aporrto
1870;
vê·SO que 6 anttga (lê):
dos pnra. outrOs tlns que não n. fa.brica.çii.o do
brifjtlC!lCS,
<VÜ·Be quo 1'.>1 rle 87-1.258 tonelndlLS o car·
Esto perigo apresentou-se à Commissüo do vilo irnpnJ•tado só pelo poJ'to do Rio de Ja.
Fazenda o Industri.• na Carnam dos Depu· ncil·o, o q uo duranto o mesmo poriodo de se ia
to.dos e llenlognr• a que esta. Cumrnis~iw no n.nno:~ consumiu o Ministe1•io da. M1Lrinhn.
:-iCU projecto f1Jl'fiiUIIlSSO lLS~im O ll.l't. 3-• {lt~): 20õ.917 tonelrHl;<s, que. pelo preco médlotlo
« Pw·a qv.•: r..d~t la~ jlrtdl.u:.a M seus vf{cilCJ:., ~m:~ :L tonelo.do. (hoje ó de 50$ fL 60$) custn.nun
o cilladtio, Cm]JJ'r.ZtL ou cnmpanhin 1 o quem. clla ~~ :850:450$. e ao Minist.erio da Mnrlnhn.
l!J)roccitrlf' rlc,m·rlsr.ttis(rt:.c1'. pm·a11:u '' Minis· 7,307:025~000. •romanrlo-se o prer;o maximo
tedu cüt Fa:anrl11." 1.1:; I!,VlfJCncia.o:; tios it.cn:J tn q du t5$a toneln.rht pat'" o cn!'vão tbrnecitlo pelas
2u rlo m·t. (}• du de::tcto 11. , rlu 1 da noccot[Jl'O min[L~ do Tubu.r~o. fúr·ncccnflo ~e do cnrviio
do 1890,»
cnthurincusc, t.m·ln. oconomi .. lulo 8.742:580$,
A Comml~o:süo do Orçnmcnto; considorn.nllo o o reiCt•iilo mini!itCrlu 2.0Gü:91í$ nos ~eis
que C!)to artigo el'a. inntil. porque impcn·t.ttvn. ltnnos dccot•J•ttJo:o~, hn.veudtJ umn. oconomlo.
cm proruulgtLl' uma. lei dotnrmimm1lo quo ou· n.nnu:tl do l.-15i:OOO$ prtm os Jll'itneiros o
trn. lei fo:>sc obsot'\'mlu., supprimiu-o, por~uc, de ·lD:!:olSU$ prwn o scguntlo,))
como legislnc:ii.o IL tnll'CSIJCito, lmstn.vn. o ]n·o~
01·n., hoje quo silo decorrldoR 25 n.nnos de·
vidente dec1•eto do •1 de ll<•Vnml.rro tle ISUO, pois 1lc~t.tL cst1tti$t.icn, nós podemos sem o me·
que \', gx, conhece, o quu u.cn.utc:1n. do modo 1101' receio lle cr1•u.r olov:n• ao i.Jobr·o n. im·
o mn.ls rlgoro~o 11 ~~pp\lcu.ção dos g-enoros nos port.u.çíio do cn.rvÜ.II ,lo pcdrn, o por conso ..
fins o quo são d~stinados, po1•quo J!Ol'nntc quoncla olol'nl' ao rlobro pelo monos a ecoco.dn. umtt dessas cm prezas Jll'l vllegladt\S deve nomia que o. paiz te1•ia . 1'~1 to; niio •ó oco·
haver nrn r-mpt•cgnrlo de conllnnÇtulo goYcrno nornla provcnmnto dJL tllilr•l'<:nça do preco
pam tlscnllsat• esta npJllicJLção, (Li!.)
ontt·o o crtrvii.o na.c\onnl, quo nii.o (tOga o
Aqui •st:, provltlenoiudo o modo pr1Lt.illl do ti'!tll:iPOt•to 1ltL l~uropu. pa.L'!~ o UJ•azil, nsslm
evltnr ecmelhnnto abmo. Alndn qunndo a como pot•quo aquelln hnpo1•tnncla do todo o
1
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preço do carviTo ImportAdo ficaria no palz,
em vezde ser exportado. paro. o estrangeiro.
O Sa. LErrE E OITIOIOA -SI as minas de
carvão de Santa Co.tho.rina fornoceasem car·
vão para o paiz Inteiro.
0 Sn. MORAES BARROS-O (acto do não oor
a yroducçii.o suffi,lente para todo o consumo,
nao é 11bsolutamonte razilo. V. Ex. con•idet'P
um pouco o seu argumento e vor4 ~ue elle
nilo tem valor algum. Pois entüo porque nós
niio podemos ter carvilo suficiente para abas·
tecer o Brazll inteiro, niio devemos tt•abalhar
e empenharmo·nOs rara que no pniz bn.ja
producciio do carvão
Voja V. Ex. o absui•do em que cahe; só
deveremos ~remover a ~roducção do carvão
cm nosso paiz quando tivermos cnt•vão suffi·
ciente para dispensar o carvão estrangel!•o.
Isto é um verdadeiro absurdo.
O Sn. LEITE E OITIOIOA dó. um aparte.
0 Sn. MORAES BARROS-Si se tratasse de
estabelecer Impostos sobre o carvão ost.rangeiro para proteger o carvão nacional, então
eu estaria ao lado do nobre >enador, seria o
primeiro a comhnter semelhante medida: mos,
desde que o car;iio estr~Lngelro continua a
ter entrada livre no l'aiz. como devo ter, e
apenas se pedem mslgmficantes favores, umn
protecção muito limitada, limitada até de
mats, deficiente, mais que Insuficiente para
alentar a industria do carvão de pedra,
v. Ex. n~o tem ra?.ão alguma. De algum
melo nós precisamos lanc ,r mii.o lJara pro·
teger a exploraçi\o rio carvilo naciOnal. A
niio ser este, o mais lnnocente de todos, a
simples Isenção de impostos, de que outro
devemos lançar mito I
O Sn. LEITE !!: OITIOIOA- Os palzes, que
querem dar protecção li Industria, teem um
unlco melo para o fazer é taxar o producto
similar estrangeiro.
OSn. MoRAES RAnnos- V. Ex. cahe em
um extremo em que não o acompanho. Voto
contra toda e qualque1• taxação sobre o
carvão estrangeiro. Quero proteger 1t industria nacional por meio de favores indirectos e nunca tributando o carvão estran·
gelro. O nobre senador cahe agora em uma
contradlcção ftagrante.
O Sn. Lmm E OITIOIOA-0 que Isso prova
é que a Industria do carvão não está na sltuaç!Lo de merecer essa protecção.
O Sa. MoRAES BAnaos...,.Qu~tndo é que ella
ba de merecei-a 1 Parece qne eagora quando
ella verdadeiramente !e Inicia, quando começa a Cllzer umaex~loraçii.o séria; porque
esta empreza existe ja ha annos, mas não tem
produzido até ha pouco alnão carvão lnfe·
i'lor,

HoJe, com a abertura de um novo poço,
descobt•!u-se camarliL muito mais nbundnnte;
e o carviio, ao menos apparentemente, tão
bom como o carvão inglez.
Si o honrado Senador quer ver, eu posso
enviar-lhe uma amostra que tenho aqui do
ultimo carvão extrahido da! minas de S. Jeronymo.
Si não é agora que a. cmprezn. merece pro~
tel!çü.o, qu~tndo sarO. que n. deve merecer na
opinião 1le V. Ex I Qurmdo a industt•tn. estiver florescente nilo precisará. mais de pro·
tecção.
O nobre Senador fallou com um r.erto ar
de desprezo .•.
O Sn. LEITE E OITIC!OA-Desprezo, não.
. 0 Sn. MORAES BARROS.,, dizendo que era
um favor para ns minas rle s. Jeronymo.
Oro., n1io tem razão. A l:ommissilo de Finan..
ças da Camara do• Deputados tinha dado ao
art. 1• do projecto o caracter e!pecial de uma
disposiçiio particularmente referente ó. em·
preza das minas de S..leronymo; e o art. 2•
que continha ent.iio o. disposkilo geral. A
Commlssilo rle Orçamento examinando o projecb considerou que uma rll$pnsiçi\o espeoial
ao lado ·lo uma disposição geral 110 mesmo
sentido, oro. int11h·amente inutil; e entüo
supprimiu o o.rt. to, conservando o art, 2°

em toda n; sua genernlidade, api•ove!tando a
toda e qualque1• empreza. Individual ou colle·
oti va, que se proponha ó. explm·ação do carvilo de pedr~ em nosso paiz. Nilo ha duvida
que aproveita r\ Empreza das Minas de S. Jeronymo, unlca quea1é o presente conseguiu
rornecer carvão de pedra ao merendo, embora em quantidade muito insignificante em
relação ao que o mercado precicar. Mas
é certo que no municlplo de Tubarilo existe
carvão rle pedra. Isto é facto vef'iftcado.
Nilo sei si ebom, mas sel·qne ,ha alli carvilo
de pedt•a. No e;tado de S. Paulo, ha em di versos municípios indiclos de baTer carviío do
pedra: aind r. não se descobriu, mas ba todas
as probabilidade de existir carvão de pedra ;
nos municlplos de Taubaté e T!etó. Por que
razilo, pois, niio o!l'erecer este pequeno Cllvor
como animaçilo a qualquer empreza que se
proponho. explorar as minas de Tubarilo, ou
qualquer outra gue se proponha descobrir e
explora!• o oarvao de· pedro em S. Pn.ulo, ou
outro estado do BrazU onde elle se encon·
trar Y
O nobre senador argumentou com o pre.
juizo do thesouro. Pois devo Informar a S. Ex.
que as duas eommlssões de orçamento da
Camara rios Deputados e a commissão de fi·
nanças do Senado, usam desta expresoilo :
cNao lia indagar do prcjuioo,,, ou ·desfalque
!lue tuta isençao trard ds r~ncla1 do pai~, por·
(IIII

qualllo 111al01' for ..,, d.,(•li«• tanto
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melllor para o paü, porque siynificard que a Supponde o Brazil cm gucrr~ com uma
producçao do caruao d~ 11ed1•a estcl sa dciiell- no.cüo da Europa e sendo considorarlo boo.
•ol•ando, quo o pai: jd tem este grande ele- presa todo o cnrviio que tiver do vir rla
mente de prosperidade, esse p1·opulsor do >HO· Europa para nqul. (Pau<a.)
vimonto gorai.>
.
Aque sltuar,fio ficaremos reduzidos 1 Quol a

Siio palavras estas. quo estão no parecer vida toda do Brazll. bto ó, da lavoura, da lndas duas commlssões.
dustria, do todas ns vias de communlcação.

Diz n. commissüo de orçamento dn co.mnrn. o qurmdo so vh· privado do cnrviio de pedro.1

seguinte: «E' tal a importancia c necessidade B, Sr. presidente, serll um genero desteE que
dossa animaçao que a c11mmissao nao examina devamos negar o. tnslgnificnnte protecçilo
qual o des[atgue, quo tal isempçao podere! tra- quc pede?
;cr ds rendas puúticas, convencida, como està,
Parece-me que fazrunos obro. do sabedoria,
qua, quanto mais avultado for •"" desfalque, do patr•iotismo, concedendo estes pequenos
mais lucrard o pai:, com tanto que essa {al.lor fo,vores.
seja c{flca.:monto apro"citado t1a prodHcçllo do
Obonrn.do seno.dor par Ala.~ôo.s esten,leu·se
cm•vao -o qua o youerno {iscalisard nos ter· Iongo.rncmto em. considerações adversas ao
mos do decreto n. 017 A, d• 1 de novembro proteccionismo. c eu o acompanho perfeitn-

mento nessas !doas.
Si ha alguem mais convictamente adversario do proteccionismo, sou eu um desses.
Entendo primeiro que as industrias, que o
commercio, que todo c qualquer ramo de
trabalho deve gosar de plena e inteira llber·
dado, pora dirlgir·se para onde mais convier,
p:n•a onde mais o aconselharem as circumstnncins do. paiz c as suns convenlencias
raes.)
pessoaes.
O Sa. MOR.t.Es BA.RROS ..• Sabem todos me· O legislador não deve intervir nisso, para
lhor do que cu quni é essa impor·tnncia; ó o intuito de desviar a acção de. quem quer
como jó. disse e repito, o principal ner•vo que seja, porque cnda um deve ter plena
propulsor rle toda a produeção rtnclonal, o liberdade de escolher a profissão que quiser c
carvão de pedra é a vida da l•vourn, da ln· produzir o genero que mais lhe convier, deve
dustria, é vida dns vias de communicoção, ter plena !iberd~de para escolher aquillo que
quer terrestres, quer fluviaes, quer mariti- convier nos seus interesses, aquillo que
mas, é o grande elemento da prosperidade entender qne ó mais adequado ús crrcumatnn·
nacional.
·
cias da occasião.
Si um producto rlestos niio merece uma ln· Penso que o legislador erra gravemente,
signitlcante proteccão.qual outro que mereçn.Y intervindo. conctando a !ibor••lado de trabn.Parecc-mo q_uc niio ha nenhum do t~l im- lllO; o, applicando ospecialmcnto no nosso 11alz
portancia, tuo esaencl&l, tão necessario ó. este principio, entendo com o honrado senavida, ao desenvolvimento, ó.. grandeza e ú. dor que é ono grave a protecção que tomos
prosperidade do nosso paiz, como o carvão de dado ó. Industria, prOJ?rramontc a industria
pedra.
.
fubr•il ou mnnufncturerra.
Sr. pres!llente, não sou amigo de figurar Domina hoje na opiniiio gol'lll uma onda de
hypothesos guerreiras; entendo que nunca proteccionismo r\ industria nacional; entcnse âevo contar· com semelhante fatalidade. 1te-se geralmente que devamo> proteger tudo,
mas, desdo qüc o u.trazo da humanidade é dovomos tributar altnmonto o calçado estmntal que, por muito annos, devamos ainda go!ro parn. proteger• o nacional, que devemos
contar com o fiage!lo da guerra, sempre é tributar os tecidos estmngoiros para proteger
bom lembrar qual serri. a situação do BrazU, os tecidos nncionao;; como so niio fosse pretoem caso de guerra com as nações du Europa; cçüo do sobm a baixa do cambio,
seró. bom lembrar que ainda hoje algumas
nações pretendem 11uo 0 carvão de pedrn. Esse aJrnn do proteccionismo chegou ultieonstitua contrn.bando do guerra.
mamcnto ao ponto. do ntó tributarmos o sal
Ainda na guerra de 1870, a Allemanba rc- estrangeiro, dizem quo para pr•oto~ermos
clamou da lnglaterrn. que 0 carvão de pedra uma salln~> que constá existir no Rio Grande
fosse declat•udo contt•abando de guerra.
do N01•tc.
Contrabando de guerra quer dizer que os Ató o sal, gonoro de primoh·a necessidade,
navios noutros não poderão trazet• para o nilo só pnr" os homens que residem nesta
Bra.zi! o carvão europnu, que esse carvilo po· tet•m chamada Brazil, como t11mbem Jllll'tl. todará set• appt•ehendldo pelos navios bo!lige· dos os animuos h•r•rleionuos. até " obtonçilo
t•antes a bordo doa navios neutros.
do sal foi ultimamento dofficultuda por ossa

d•1BIJO. •

o SR. LEITE E OtTICICA dó. um

aparte.
O Sa. MoRAES BAnnos- Sr. presi•lente,
não causarei ao Senado a canceira de ouvir·
mo sobre a importancia do carvão de pedra...
UM SR. SENADOR-V. Ex. é sempre ouvido
com muito proveito c prazer. (Apoiados ge·

••

Sona.do V. II

ii

I

82

ANNAES DO SENADO

dc8~StJ•ndll lei, que IJnllOZ tJ•iiJu(og aoln·c o s:tl
osl,!'llni(OII'O,
.
,
Alndn VIIO mais longo o espit•ito I! o p1•otoc·
cion l•mo.
Ao mcomo totnJlO ~uo so Ilom•utnm oas:Lq
mmllda• 1lu prutoc•;iio 11 lndnsl!'lna llUStn 1111

Senhores, OHto pal1. dovo 801' ngricoln., ahl

ONI.il. todo o aou f'nturo, torlr~, n. sun. gr·tmdozn.,
o 11 neHHo aonl.irlo quo ollo rlovo crnprognr
todoH OH t!OIIH cHforç(,H; o porqun mosmo que
flu;niR, Hon!H>J'(Hi Jog!Hin.rlormi, vrJs nl1o conso·
gulrols rlo.<vlrLr o B'"1.il do dMtino r1uo lho

í.lnu n. nnl.uroza..
O nrn1.il ó ngrlcol•, ó lavrador, niio oxisto
O SJt, LI~ll'E OJTJCJC.\ - A cust<L d<L nnr;ic0 n()ul
ontt'lt. cowm., Hlni'i.o Jn.voura; o comlntuli'IL.
moreia quo existo nii.o ln.1. mni• rio qno oxO 811. MmtAE.~ RAJtnos- A nnçiio inloir.t portnr gonoros prnrln1.lrlo' peln lnvonrn, o
ó n lo.V<liii'IL ... no mosmo tompo quo po1• os e:. irnport.n.r ~fJnoros estrangeiros qun sii.o contt'tl'ma HO tlosfl~lcn.n. JILvoum IL lhvortla. inrlu!i· HirrnidnH poln ln.vourn..
f,l'ÍlL, vnt.:Hm llllHlida.~ do !>I'OI.Ptção n J:wor· da
rnrlust.r·ia nfin Otlornn~ nolla, oxi~to poucn.,
)ILvonrn., du f!OI'ttl rJnL' tmo mcdidu.." (jiW ~o 11 c:-~sr~ mr~smn. {, umn. ercnt;1tn purarncnt.n rtrtioontradl?.om, quo su I'Opollotn o "'Iillllli•zorn th:in.l, filha. das disposiçlJCs violont.as do Jogi ...;mutunmo11lu: protogo-:ro n I;L\'Oura u.o rnosmo lnrlor brn1.llciro,
l.mnpo tompo que "" ptútogo n lnrlustJ•Ia 11 No momento cm (]no o proteccionismo
CUI'itiL ·lhL hLVOUl'IL.
oxorhitnnto, cxngernrlo, tí cuja sombrn nasNiLo pódo hnvor contr:~dicçiio maiR na- ceram cs.~1.~ insignificantes 'industrias. lhes
gmuto.
s~jnm rot.II•nrlo por um lr>gisfador PI'Urlonto o
M11s, ou di••• que a lavoura ó o palz •~ ~ansn.to, CPSM Inrlustrins bnqueariío, o i)Õ!SfJ
creio que tUsso hom.
.
ser~ o result.ndo n1tn.l o. justo ria violoncia
E' oha~a. sobro a qual tem oahlrlo 11 re- que SO t.11. IÍ nntnr07.!1, ,JUStO, porque SOfiL 11
dloulo o Illzor-se que o nosso palz 1\ """onci- consequencin ri11 oxtorsíio ria liborrlnde nanlmonto ngrloola; entro~~nto, por m•ls quo t.urt~l do trabalho; porque, senhores, n bon lei
l'CI!Ioulnl'l•om o:;~~ verrl:ulo, ú precl•n re- 6 csporn.r que ns industrias fttçnm·so pot• sl,
po:U-n O(ltnpro o sempre n verso ol111 cnln. oo expontnneamcntc, que por sl nasçam,
nulmo dos legtsladol'Cl< bra.<llelrns, a võr so cresçam e prosperem, naturalmente, sem
nos convoncomos do que o Rrnzil ó a l:woura violencin. iL m•dem nn.tnral dn.s cousn.s, ao
o na,!n mais, o quo ollo ó muito !\'rllndo. ,; de meio, em qne vivemns.
um cnormo r'uturo, ext\ctu.montc pot•que ó n. o Sr<. &lTEVIIR .ru:-~tor.-Nos &ltndos Unidos
lnvourn.
nã.n se deu isso, o n.li pelo contrario, ltrL mui·
o SJt. EsTEYC! JL':iiOr.-Eot:iu n[o tom in- t.~ proteco~io a industri;L,
tlustrin. y
o Sr... ~fmtAR.~ n.\RROS-Niio argumentemos
O Slt. MnJ~\E:I ll.\IU!Os-So t'm um;~. insi- com os Estados Unidos exactamente nos pongnillea.nt.o iudusr.rhl, ~ c:JS:\ me:!ima. ct•i:uh~ to:~ e.m que aqueJlc pniz nã.o meraca imita~i.o.
ru•tllloil\lmouto, Jin-çad!lmont,.
Os E.<tnd''" t:nidos Ii um paiz no qunl so diz
.1:\ tli,.:o, cnd11 p.~i: doro ter um l'ILmo ~>xisrom todos as libm•darlcs menos n liberdndo trnt.üho mnis proprio, mais nd<•tulldo do do> tr:I.bt~lho, menos n liberdndo do com•
~nn. tmtUt\':l, um rn.mtl do trnbu.lbtl. pm1:su mercio. E' uma mancha. qno existe na vida
tll:or. 1~1r:L o •lm•lo.>w o de;tinou. E.'t" pa- dllil E.<r.,dos Unidos. ~r\0 o imitemos, pois,
lll\'m-Dtms-tUJth\ d,:ur-.Lnoio j;i. <'llmo <'llll·l naquiUo que eUo tem de mno, aproveitemos
~rnl~~Ludo UJU uo.<:~:u; tllo-.:ll:!l;w•.
~ que tem do bom. que niio ti pouco.
tm Stt. 8CS.\toolt-Dio':l n:~.ture::~.,
Senhores, t.unemos por exemplo um chnpéo
ou piLr de o:Uç.1do. Supponhnmos que este
O :,;n, ~lo I~\~ HAI:.R\>S-PI!l".;unwl!i pum par de o:Uc:uto,; sujeito n um imp03to como
Q\ltl t\ 1\tltUl\ll~\ tll'Stith>U """t:~ t.~normtJ :ona. prcdua:ro eltr.mgeit~, r:L%0.1.'\"eJ. unicamentê
\'t\U 'h' l~hl Gnutd\l '~ll ~Jrt~ à. Bulü=i:L. t.'Omo tllnte ~te rendn, o não como medida de
'tl ..\U\1\'C.t\Ua•.;. ;\1.\ Pl\\t~ t.'X'lU \.\4..~ t~rr.a.s de pron.>t~io~ ~'Sl1 par de· c:tlc;atlo nos cu.i;ta.ra.
Ull\1\ hwtilhh\'l\' t'SlX\l\t~o.\."''·"'''lll~o\::;t~ d.im;L ,!o.! lt~. su~ponhnmos: mas, si porque quorelmm~ tUU\l~'\'1."\:\s. \\(\$ tl'.~s t."$t;\t!'-':i t.h.' ~ui. mt..\-; tct• l!:Llc:ulu nncional, considcrn.ndo iiSO
'h' ~\'lm ''ntNI '"'Pi,"t\.1 ''l" ~- l~uk' pn:-.1. ~J t."''mo um<L gloria.. impomos um tributoelern.·
lhll'h~ 1 t\St.ü )\:\i't. t~h' h'.rcil. ~' . ri"'' . J_._, P~ dil::l~imo sobre o c:Uc::tllO es.trnngeiro, 9 p.'\r de
tl\1""'"' 11\\t\1\\ll 11\lt' J-1 .1._::3-<>t:
lhJW ,'lll'"'l" nos cu,"Ql'l\ :!11$ em ret de lll$000.
l'kll\h""~' ''"'\\\~'''\S. 1\~\tttn\t.'::.' 1'-'t:' tà.l.~ lit..' ""'"'
Ot":l.. per-e-'1ltlto, tlondc SOlha~ illJI'e..ooe:l('a
111.-l\li'OII I
1Je 1<1$ Jl'U"' mais uo preo.'O do c:llc:ulo 1 s:we
Q'm.l '' '' \h\'lt\ulí' dt".."t\' l\.\ll "'"Cl t~rr:\.." t:k' 1 d:\ 11\vour:t.. t! a. !a·.·oura que_\"~ Uibut:W

ln.vourn. ....

il

'\"t)

•"=""

(twh\\S,

,,,m ,·lim~\.~ '''~\ \'1.'\'pt"'"~

p;u-:L

~ '"'''\\~\\""'~ d~ '""\\\"'.~'' q_U'-' na.

l\l-"\1, qunr ,,~ :1111a I<'!U\~!'1\d:t. t

wJns t }~U"';" ~r"?tt'O~n:h:~ u ~~o uac:.oll3.1_: tx):que..
t.:"O--IJlL ,.~ th:!OO', oquu ~te no IJI:wi a ~\'"u~

':1.-'U.:t.

e ml\!5 nsda; o mw rodo sao "' : 'Ortos,
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consequencin, depl'mdcnc:in. tln. lavoura., o JJOr
tanto ó a olla quiJ vós tributais orn bono leio
da inrlnstria.
Isto que so dá cnm reiM.~iio no cnl(iarlo, tcrn
a.pplicaçiio a to•los os productos quo o nosso
pniz tem procurado proteg-er, impondr, altos
tributos sobro n. producção estrangeira. com o
intuito do fozer com quo sojam produzidos
aqui. (A parir.<.)
Além do gravo crt•o neonomico conl'lhi-

1895

8"•J

occ:npn·s(' l'Xclusivnmonln !lo houcflcio do
cn.rt: dos lavrndoros pt•incipinull•::~. Or·n, ,ir'1.
c_~atá. nhi n. Jnvoura. pt•ecisnrulo dn. indur:~t.rin.
pn.rn. benoficin do cnre.
Qmtn(lo n. procltwr.~i'io augmcutn, cllo mont.n.
n sua. mnchirlfL ; nhi c:;tú. t.nmbcm n. inilnRtrin
como n.ppenrlico dn. Jruourn.. o mnis tudo
oiio tem.
Mn.s n. prorlncçií.o VM cr{'sccndo o n fiOU nu~monto pô1lo t,omn.r tnC'~ proporf;lif'..Sflo c\JOgfLJ'

tonto om violontn.r a tondenoia. natural 1\o nú pnntn em qno I'!IJ(l prceisn (lo uma. o!Ticiua.
do fcrrriro, elo nm;L officin;L du mnrf•cnaJ'Íit
o carpíntnl'i:t, rtc.; n.hi rst:'t n inr\u:-;t.rin. f'OJno

pn.íz, quo ó pn.ra a Javoum, a Ioi bt•nziloim.
commotto nma. vordn.doirn. cxt.or:-~ii.o pois, vao
mottct• mão twiminosiL n;t n.l"'ilmira.l\o Jo.vrador, e dnhi arra.ncal' o dinheil'O pn.rn. appli·
on.l-o om liwor· do fahricllntes rlo CILlçmlo o
outros.
O Su.. Es'PEV~s .JUNIOR-PIU'n. const.ruii• es
tr.,las de forro o fltzor outra• obt•tiS cm bono·
!leio dn. lrtvourn..
0 Sn.

••
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tmta de tributo razoavcl como Jbnto do renda
pnra estradas do forro, para tudo ~uanto seja
rio utilidade publica, tudo ó justo; mas, ou
chmo o protesto contra os impostos proteccio·
nist.ns, porque essn. protecção ó, niio só o
rnn.ior erro economlco, como ó ta.mbcm umrt
extol'Rl1o, umn violn~1o 1lo direito, ó n.rrn.ncar
o tlinheiro rio h.vrador para dai-o ao indus·
trial. Isto nilo tendes o direito do fazer.
O SR. F.srnves .lu:-non-Os guo não !com
edumu.~ão po.rn. n. lnvoum, que nua tcom o Im~
bito da enxada, precisam tora in~ustria,ondc
empreguem a sua actividade.
O S!t. MoRAES R.umos-~In.• deixemos a
intlustrin vir por si. oxpontancarncnto: cila
viriL. A lavoura niio dispensa a intlustria,
mas ó preciso deixar que esta vonha por si,
acompanhanrlo o desenvolvimento natural do
paiz o da suo. agricultura.
Senhores, eu sou lnvrndor o permitti·mo
usar de urn aimile tirado d• minlm proftasão:
aupponhnmos, nlguem que vae comec;llr a sua
vida de lavrador.
Elle tem o seu pednr:o do terras muito pro·
prias pora a plnntar:fio do cafó. O que Ihz
este homem ! Filz o seguinte, o V. Ex. (para
o Sr. Esteves) ~uo residiu em S. Paulo o
sahe perfeill•mente : Primeiro que tudo ollo
derruba. n. mnttn. e ptn.nttL o ~cn 1:a.fe!:!al ; pnrtl
n. ~.uns residenc!ns e de seu~ colono!-l qualq 11or
choça do palha, qunlqww raneho provisorio,
em que se o.hriguo, sr-rvc.
No fim de quatro ou dncn aunm:t oste Cltfú
começo. n. pr01luzir; então clle trota de Jilzcr
uma. cnm melhor. uma. casn. de tijolos para
mornr. Mns,comoo cafóquo colhA ó aindn pouco
niio vnle a. penfL cnnstt·uir umn. mrLchina pnru.
l>eneficin.i·o o vae pngat• llll visinho que tem
Jna.ehin;t~ ou mesmo a nlgum íudU!!I.rio.l que

itCCC'!:'flOl'ia rln.

la.vonra..
E' cstn. i\ politica. C'conomi~n lJUn 1ltW1~mn~
sognir ncstn. grtttHlo J'iLr.cndn. clmm1tdn. BJ•nzil,
onde n. indnsLria rlovo vir como nrn nccm.;!:lo·
rio, nma conHOCJUOilCin. lln. In.vonra, o nnncn.
com sam•iflcio tlcsta.
O que diriois do homom qno J.om<'~tc potlar;o
d~ te1•ras tiio boa~ pnra pl:r.ntn;r crLfé n flUO lbs~o
ulli e:-~tnbcleccr umn. fabricn. do cn.lçado nu
qualquer out<·a indUHtrill 1 Vós o clmmnriciH
do louco. Pois ó o quo tom acontecido no
Brazil.
Aqncllc• quo trabnlhllm tão nn.t.urol, lilo
c~pontnncnmentl!, llCOJ'Ofjürtrlos por tnrhts a!!
circnmstaneifls que nos I'odciflm, na. Jrwourn.,
dcparo.m com aH leis elo Brazil qu(l q norom o
abandono !.ln lavoura parn.lJUO o~ homens HO
omp~::.,"ltcm no. indugtria 'I Nós tomos t.nnt~
litltn. do IH'or;ns pn.rn. a. ln.vourn. rtno prcciHilt'
mos p:tWJ.I'!L pn.HRugem do~ immlgrnntt!:-j: pnra.
CÍL ; ontrotu.nto, nqni clwgnflml o Governo do
Brazil faz Jci9 qno os rloviam dlli:Lvour:t pn.r;L
so omprcgarom no. industri!t.
O SR. ESTt<VI·:H .Tu:.:wn-Os q uo não c•liio
acostumado::~ no. lrLVourn.
0 Srt, :VfnrtA!R BARHOS-A ln.VOlJt'0. 1 ffifltl

collega, não qncr dizer enxad:t nfL mfio; nn.
lavoura ha Ioga r par" todo•.
O Srt. EsTEVES Juswr-~lcsrno Bom ca•
pitlLI 'I
O Srt. MoRAI~ llAR1tOS-1fcsmo sem capital
Ita logar para todos. A lavou"' prorluz no
cidntles agricolns, ma~. cidades povoada~ por
gento que niio pcg!L na. enxndrL; uCHta cidndo
hn. lognr pn.ra muit.IL gentr. quo niio fJIICÍr!L
a.pnnl1a.r sol e t:huva. no tra!Ja!IJO agricolrt.
Senhores, o no~so pn.iz m~tr1. prospf>rando

3.}'M"'/JU' •lr.H~!-1 nhstacJJI_o~ pl'opositnlmontn
CJ'erulmq>Or nr.r.;.1m:o~Jei~. PorvtJnturn. un nm!~r,
pniz niio lm logru• pat'iL tantn gcmtn na,~:~ in·

dustlin.s accrs!inrins dn. ln.vonrn. '! I•! niio é pro~
ciso Lli7.'fn•, todo~ sahmn que o immigra.n~
q uo.n,lo tem CIJ!Iocaçi'io nu. cidade nii.o vai fHJ.ff.ll
n Jn.vonra.
O :-iJt. Lr-11'1:: v. 011'1CJC.\- Aindn. 11110
mHJI'Iu:lillte nu vcmrlt~lor tlc l'ilhdl~ti d~

ter!<•.
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domina a lavoura; seus h~bitantos siio essen~gr!col~s como nós.
Nos estlldos do norte onde o clima é frio,
onde o terreno é estar!!, predomina a Industria.
Portanto, senhores, silo es\llS as leis nntu·
r~es n que rlovemos respeitar.
o nosso paiz, desde o Rio Grande do Sul
ntó o Am~zonM, todo el!o se presta perfeita·
mente li lavoura.
O que niio se deve querer é forçar essas
nossas condições naturaos, pretendendo-se,
por exemplo, que tenhamos desde já uma
marinha mercante, sulftc!ente para todo o
nosso commercio de cabotagem, excluindo
os navios estrangeiros que nos vem auxilhir.
E ainda mais, Sr. presidente, não é peles
bol!os olhos da m~r!nha mercante, que queremos constranger o paiz a tel-a; niio, é para
ter-se na m~!nha mercante um viveiro para
a marinha de guerra •••
VOZES-E é muito justo.
O Sa.MORAES BARRos-•.• de modo a 11car·
mos redu~dos a este br!!hante resultado: a
na~iio inteira considerada como accessor!a da
marinha de guerra e esta considerada como
objecto principal.
Assim teremos a naçilo inteira levada a
reboque pela m~rinha mercante e esta pela
marinha de guerra, e convertida de amo em
criado, de ftm em meio l E sacrifica-se a na·
çiio inteira á vangloria de se poder dizer
que temos uma poderosa marlnhha de
guerra ...•
o SR.LE!l'E E O!TICICA.- o' argumento do
cat•viio de pedra serve agora para a marinha.
O Sn. MoRAES BARROS -Nilo, senhores 1 O
resultado será muito bon! to ; mas niio terá
minha approvaçilo. Nascemo~ pa.ra lavrado·
res, sejamos lavradores; niio lUJa.mos das leis
natur~es a que nosso palz está sujeito.
E, yorque somos lavradores,_precisamos de
c~rvno de pedra e mui to carvao <lo pedra.
O SR.ESTEVES JUNIOR-E de ferro.
O S11. MORAES B.umos-.•• de abundancia
de carvão do pedrn. E para que o tenhamos
p~ra que niio nos la! te, na quantidade necess~ria, eBSe ~gente de transporte dos nosso•
productos, votemos esta insigiflcante ann!mamaçiio que vem no projecto, em f•vor dessa
!ndtistrm.
Tenho dito.

oxa.ggorado que sl.ljam os olomcntos do pt•o- chllmonto

tecclonismo <lo nosso

pai~,

nilo posso cnlnr

um, o .mni~ gra.vo do todos, no qun.l o nobre
Senador 110r Alngôns, não me do.rli, com cor..
tezn., um apoiudo.

Esse oxaggero chega a tal ponto do quererse que o br,.iloiro que tem vida tiTo fncil,
riqueza tiTo facilmente adquirida arando o
sou stilo, se,ia marinheiro, tenha uma m~ri·
nha mercante, Inça elle mesmo o seu tmns]lorto por ngun, excluindo inteiramente o
brnço e o capital estrangeiro.
O SR. LEn'E E OITICICA- Dá um aparto.
O S1t. MoRAES BARJtos -Nisto V. Ex.
niTo mo apoiara, pois, foi defensO!' do monopoli o d11 cabotagem-lei, que, além de ser um
gravissimo erro economico commetteu o
absurrlo do contrariar a natureza, de niio considera~• que quem pódo viver em torra não
vae viver no mar.
·O SR. EsTEVES JUNIOR-Halogar para todos•
os meus patrícios do San tu Cathnrinn silo
muito ded!cndos no mar.
O Sn. MoRAES B.mRos-Os que não tiverem
torras para lnvrar.
Senhores, quaos silo as n~çiles industriaes
deste mundo, llS que toem grande marinha
mercante 'I Siio as que niTo tem terra para
lavrar. A Inglaterra que é industrial e mor·
cante pot•que estli contida naquel!a pequen~
ilha do clim~ in~ospido e terreno cstoril ...
O Sn. LEITE E O!TICICA.- A sua r!quoz~
p!•ovém das grandes costas.
0 Sa. MORAES BARROS-A Fr~nç~ que ,Já
tom terrllS ó pi•incip~!monto agrícola o u~hi
vem o sou grande poderio, po1•que já NnpoloiTo I dizia.: UmiL naçilo ngricol~ niio làz
banc~rrota. A FriLnça mais rica do que a Inglaterra niic tom umn. marinha mercante
comp~ravel com a desta.
E' princip~lmonto moi'C<>nte a Hol!anda,
porquo o que ó a Hol!ando 1 E' uma torra que
nilo oxistill, o foi preciso fuzel-a-I•aziic por
que os hol!~ndozos dizem com orgulho: Deus fc:; o mundo, po1•t!m os hollanrta:cs fl;c.
ram "Ifollrmda; o nindn bojo pretendem ~!le-

1'111' Zuiuorzli, p~m diminuii• a escassez do sou
torritor!o.
A Suissn, n Noruega, a Italia,a.quo!!~ perna
do bota, que so moto pelo mal' a dentro, chola
do portos, siio industt•inos o toem importan·
tos mm•inhns moi'Cillltos. As gr.ndos nações
q uo t.om riquezas ngt•icol~s a oxp!ot•o.r, como
(•1Iuito bom, multo bom.)
Jill!zmonto ti o Brazil...
·
OSn. Es'J'tCVJCs JUN!Oil-E os Est~dos Uni· o Sa•. Ln pé r- Sr. presidente, depois
dos?
do longo e detalblldo discurso que acaba do
O Sit.MottAJCS BAiuws-Nos estados do Sul, proferir o nobre senador por• s. Paulo, eu poonda o clima. ó cnlido o o tot•rono f01•ti!, pro· deria escusar-me de vir ó. tribuna, n~da po·
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dendo nccrescontar no que elle tão 1\lc!lmente
desenvolveu, jil porque na outra cnsa S. Ex.
teve occasliio de, como membro de diversas
commlssiles, estudar o assumpto, conhecel·o
detalhadamente, c; para aqui trazer o juizo
seguro e certo que o Sen11do acabou de ouvir,
como lambem porque, sendo n materia sim·
pies e clara, de seu alcance devem estar con·
vencidos todos os Srs. sena•lores, e nada terin.
que proferir, si, como membro relator do
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S. Ex. mostrou·se apavorado sobre tudo
com as condlçuos financeiras do pnlz, que ui·
tlmamente tem·se nggravndo uo ponto do es.
pantar aqucllcs que mais acurndnmente se
eccupam com esses assumptos, desesperando
de porlcr chega!• a um resultado, que gaJ•anta
a 1\epuhlica da bancarrota, a qual diffieil·
mento será conjurada.
S. Ex. referiu·se Robretudo á protecçiio que
se procura da1• a muitas industrias do paiz,

parecer que se acho. em ·dtscmssü.o, e n.cciden~ desfa.lcn.nt'O·Se nsslm o Thesouro Federal dns

.-

I
I
I

lamente occupando um lagar na commissão rendns dabi provenientes; e dissertando lon·
dll finanças, niie me visse obrigado a explicar gamentc sobre a mnter·in nlludiu a isençiio
os motivos por que o parecer npprovou a de •lireltos pnrn o breu c o pixe.
ldóa do projecto que vclu da Cnmnra e at- A questiio pJ•inclpal niio 6 a quo em tlw•e
tender a um~ referl\ncia pessoal, dando um~ brilbantcmontc J'oi expendida. E' necessnrio
cxpllcaçiiD no honrndo senador pOr Aiagúas. pergunta,• si convémouniioanimar a crençiio
Lavrado o parecer sobre o nssumpto, per- do trabaibos que proporcionem o desenvolcorrendo ns bancadas para os diversos mem· vimcnto da industria carbnnifcm 'I Estarebros da commissiio subscrevoi·O, encontrei aposta, sem duvida não 'erá negativa.
S. Ex., que, na occaslilo,parecia occupndo com Em um caso de crise provocada por umo.
materia que estudava ; e sujeitei ás suas guerra externa ou por umJL rebelliiio interna,
vistas o projecto que acabava de relatar. ho. ou niio necessidade do se encontrar no
S. Ex. inodvertidnmente, nHgurou·se-me, o pniz os elementos do vida para a maJ•cho. !lo.
subscreveu e em seguida me dirigi a outros administra~iio, paro. a dnfesa nocional 'I
membros do. commiasiio, com os guacs tiYe Tnmbem, creio que niio hn.vcrú duvida cm
igual procedimnnto.
que se hn do responder ntnrmativnmente,
Posti.riormente, encontrando·mo com um Temos um recente exemplo na revolta do
dos membros da commissiio do finnn~as, vi· 6 de setembro.
sinho do S. Ex., not.ei que o honrado senador Niio ha quem desconheça o embnrn~o sério,
olhava com mais nttençilo o assumpto e disse· os momentos tormentosos por que pnssarnm
me que seria preciso mais clrcumstancinda· as duas pJ•incipacs vias rerrens no Districto
menta examinai-o pnra assegurar sua assi· Federo!, estados de Minas o rlo Rio de Jo.
gnatura.
neiro, a Leopoldina c a Central, para torem
Ten<lo no mesmo dia tomadonaaentonlguns o elomento principal paru. o seu movimento,
nobres senadores e notavelmente o honrado o carvilo.
collega por s. Paulo que acabou de rallnr, Na oecasiilo em que rebentou a revolta, espedi- e obtive exoneraçao da commissilo lle tou informado que a Central nchava.se comllnanças e lancei o projecto na posta com o piotamente desprda de fornecimento de cnrparecer· que na occnsião o acompanhava e vão do pedra, e teve ncccssidnde do recor.
elle seguiu seu destino, sendo postoriorment.e rer a um supprimento da Oeste do ~linns,
publicado, talvez por não ter sirlo recon· que tinha um grRn•'e deposito aqui, e com o
siderado em commis>ilo.
qual manteve o t!'ll[ego por algum tempo
Nilo obstante, elle acb~va-se revestido do emquanto mais cautelosamente ella Ji1zia vir
numero de asslgnaturns necessarias para que suus encommendas, sob n p!•otecção ~e bnupudesse figurar na discussão da casa, mottvo deirns estrangeiras. A Oeste de Minas torpelo qual nenbumo. nnormall•lade o reveste neceu ~ Central entilo para mais de 2.000
parn tlgur~r nn ordem do trabalho, mesmo toneladas.
sem a nssignaturn de v. Ex.
Poroccasiilo cln revolta, fui testemunha do
Devo esta exp!lcnção, para que não pareça grande embnmço do trafego da Estrada de
que o honrado sanador é contradictorlo com Ferro Leopoldina, que talvez bojo compre.
a ideo sustentada, tendo sido feit~ rererencia henda o maior o mais extenso trntego no ·
pessoal a esta clrcumstancla.
pniz; vio·se em serioA embaraços para trnns. Assim, fica explicado que o r, 1cto foi devido portnr passageiros, levar mercudoJ•ins para
álna!lvertencla que acabei de relata1••
o interior ou trn.z~r os produ~tos para esta
,
porto. A popuiaçao no mtertor• chegou no
O SR. O!TtctOA.-1\ perfeitamente exacto; ponto do pns;nr fome, recorrontlo aos ele·
lembro-me disto ngora.
mantos mais simples e menos aptos para sua
O sn.. LAPER-Agora, Sr. presidente, passa devida allmentnçiio.
rei a encararas oqjeçiles apresentadas, contra Em condições semelhantes, póde vh• a
o proleoto por S. Ex.: a impracticabilldade aobnJ'oSe o paiz, o dada esta hypothese, pode·
e a aesnecesslt!ade da acceltnçilo da medida. remos nos valei' dos productos das nossas
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mlnns, convintlo desde .11• fuvorecm• a ox· que niio podam trazer as ll'l'andos rocoitos que
pioraciio dessns que existam Inotando com n devem fuzor fuco ás despozas publicas. O cllf<l
dil!lculdndo cambial, litoiiitantla·lhcs a 1\tbt·i- representa no movimento do commorcio incn~fío.de b1'iquattc,ç.
ter•nncional uma impO!•tancia,~uo !ova vanNós, que niio dispomos das melhores qun· t:~gcm a todos os outros productos reunidos,
lidntlcs do ctLrviio, dependendo a molharia do importando oilo na enorme somma do duzen·
prosoguimento dos trnbnlhos, perdoromos os tos mil contos proximamente.»
reforços, que SiiO proporcionatlo; ÚS Olll• Do que venho do cxpondor é claro que
presas de minas com o litbt•ico do bniq>lcttc.<, nbsoiutamonto niio sou suspeito vindo defenJ'osul lado da fragmen taçiio da mataria niL der mataria que parece ter alguma corroiaçiio
sua oxplornçiio, prcstan<lo assim uma ga· com as ldéas ontiio em vogo o geralmente
rantia para as nossas vias·forrens, bom como 11ccoit~s no saio do Congresso Constituinte do
pnt•n. todo o serviço do t1•ansportes.
protecção ás industrias no pniz.
Pm•n. chogo.r n. osto l'osulttLdo, ó nccsosm•io A oxploraçiio do cnrviio de pedra niio 6
a im~ortnçiio tlo ht•ou e do peixe; se tivermos uma industria, é n miio das intlustrias; será
de sobrccal·rog!Ll~os com impostos, sot•á im- mais rico o paiz que puder dispor com mais
praticavel a fabricação dos briquottes pelo abundancia o menor preço dos recursos ·do
prcco excessivo que viriio cllcs n. custar, carvão do pedm. A grandeza da Inglaterra
proforitlos som duvida os briqucttcs ostrnn· provóm, em grande pn.rto, das suas minas do
geiros peln. suo. bn.rn.tezn, importndns na quo.- carviio do pedrn. ; siio estas que lho diio n
Jidado do carvão, que niio paga direitos.
facilido.do do vender barato os seus productos
Por outro Indo niio podamos dispensar a intiustrlaos, do levar as suas explorações ao
fabt•icaçiio desse producto dns minns do longo, dominando o mar com os seus navios
cat•viio rlo pedra pela propriedade que ús o dominondo os povos com o sou poder. A ex·
vozes cabe no seu uso.
ploraciio do carviio, disso ou, é a miio das in·
E' so.bido que para certo tmfcgo, sobretudo ilustria<, o, portnnto, cumpre exceptuai-a do
nas bnidençõcs, o briquetto é do mais facil, rcstricçõcs, que no Brnzil se quer impor·lhe ;
emprego porque se toma mais depressa com niio se venha oquiparal·a. a todas as outras,
a miio e mais facilmente so acommodn, do que só podem medrar pnrositnrinmente, lt
que o cat•vilo, que só pódo ser tomado com custa do sncriftcios impostos a lavoura.
pus o occupa mnior espaço. Supponbo ter Valo pelo projecto e procurei reforçar o
Jlroduzldo argumentos qne devem calar no meu voto com o que diz o parecer, porque
animo de v. Ex.
estou convencido do que n. npprovaçiio desta
Niio ri paro protegot' industria que venho isençiio de impostos trnró. lbrtos olomontos
clnmat• no senado em lhvor deste projecto para segurança da paz o para a prosperidade
Fui na constituinte um dos prmoipnes nacional.
antagonistas da protecção das industrias, pa· Podm•ia entrar em maiores domonstrncõoa
trocinada cm tempo do govet•no provisorlo e n respeito da necessidàde que temos de fuci·
defendida pelo St•. Ruy Bnrbosn, então minis· li ta r o emprego do cnrviio do pcdrn.. E' sabido
tro tlns flnn.nçns.
qne, fltit,mio es.'o elemento, ntlo aproveitaria
Vou ler alguns trechos do meu discurso lançar miio do nonhnm outro quo o subsli·
•abro o Tratatlo Amcric11no qnc ou dofcndht, tu isso, prodn?.itlo no nosso pniz, como por
pelns vantagens proporcil)nndns no caiO o no oxornpio n lenha, do que lfio prodignment~
:u;sucar o peço dcsculptt do os ler o que fl1ço fbmor:s dot.ados.
pn.ra. nii.o pnrccor no illustl'O sonodor que cm,
Nns f,>rtos rampas, intt•otluza·so n quanti·
ttpointulo o .Jlrojecto ncl.ual, tenho itlóas pro· dado de Jenim que se qnizer nas fot'nllihlls d11.•
concc!Jidns tt respeito (/iÕ):
1111\Chin:ts. o nunc:t esta.sas -poderão vencer,
• A vantag-em do trnt:ulo so devo posat• em porqno, além rio occup:tr a lonim um espaço
rc!aÇlio ao intm·osso nacional o cm reloçilo 110 t•clntivnmonto muito supot•ior ao que occupa
Interesso que possa havet• paro o pt•ogresso o cat•viio, só fornece a terça pnt•to do calorico
das dllferentes industrias, cuja prosperid11tio, qno o cnrvã.o produz e é nccessaJ•io para. vcn·
comquanto merecrdal'n tio atl.onçJio,niio dizem cor as tlil!lcnitla<ies tio tracção. PoJa carestia
intimamente cum n J·i~uczn pubtictt o recurso• do cat•viio niio daria vantagem lançar miio de
lndisponRavois pnrn a vida do ~niz.
outro combustivel o so, mo roflro a isto, ó
Som quoroJ• contostur a logitrma <iofesa que pam encarar a objocciio. que se queh•a apreaqui fizeram diversos Srs. roprosontnntos tht sentar !101' este lado, na Jhlsa supposiçiio de
nascente industria nncionul tios tecidos, da ter a lenha equivlllcnoia.
pccuaria, das lllbricns tio moveis e outras, en·
Em reiuçiio n prejuizos, S. Ex. sabe
tondo que, tionnto tln industria supm•iot•, que pet•lilitnmonte quo uma lntinsl.rin. incipton·
é a lavoura, sobrotndo tlo onfó e tio nssnc11r to mlo pótlo rochoirt~• o J>aiz do um mo•
devem dcsnppru•ocor o' lntoressos mc•not·OR monto pnriL outt•o, t!nquillo; quo olla pt•e·
que roprosontam n~ outras todas reunidos e tendo fornecer; sorri pouco n pouco, em peque•
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u~s. proporções quo elln Iró. fnbi•Icnn<lo o onO ~··. Leite e Oltleleu (')- Sr.
grnn<locondoa sua o.xtrnCQ[o,pnrn poder mnls Prcsidonto, poucas pnlnvrn.s direi. As ban·
tl1rde, ostribad~ n~s J•ond~s que lho vonh~m cadas estilo vazias, como o meu 'illust,•e col·
do. protoeçüo publlrn, o do npoio quo oncon· lega al!cgou, c estas mnterins do grande lm·
trnr n~ collocaçiio do seus elomentos in<lus· portnneia, que dizem rospclto a nssumptos do
trinca, que ella pO<lerti. engrnndeeer·se. por si !'ondas publicas, silo futigantes, fustidlosns;
mio ngrndam sinü.o o.os poucos que se premesmo eominbar o mostrar-se prospero.
Nilo existindo estntlsticn do cnt•viio quo ó stam a ou vh• ns considerações deSillinhavndns
consumido· no pnlz o do quo nós Importamos que l'Liguns so encai'r('gn.m de fa.zer.
do estrangeiro, l'ul procurnr elementos nos Para que os nobres Senadores, porém, nlío
gostos feitos poln Estrada de Forro Centrlli e supponl10.m quo nüo tomo em consldernçiio
pela rede Leopoldina, ·
ns suas ponderações, devo responder-lhes quo
Cotogol o que se gastava neosns llnhns com estou convencido de quo quem não tem rnziio
.
o que se rlespendoria om todns as vlns for· nestn quest.io sou cu.
rena brnzileirns, avniiodos cm trafego mnls O S~t. MoitAEil BA.nnos - NestG V. Ex.
ou menos de 20.000 Jtllometros, eoJculando niio tem.
tnm bem os serviços do navcgnção e niio estarei multo longo da vordndo,reputnndoo gasto O SR. LEITE E OtTictcA. - E a minlla con·
do carvão om um milbiio e quinhentos mil vieçüo chega ao ponto do me tornar um desalentado. Eu declaro que estou desanimado,
toneladas.
relntivnmente ao problema economico deste
Nilo sei si tnl quantidade de carvão se po· pniz na actualidade.,.
dorll despemlfr no Brnzil ; mas neste ponto
Invocarei o testemunho do hOnrado senador 0 Sn, GENEMSO PONCE- V. Elt. faz mal.
pelas Alngõas, e do nobre senndor por Matto O Sn. LEITE E OITIC!CA. .•• o Isto porque os
Grosso, que é profissional distineto, e a quem argumentos que os nobres Senadores produ·
certamente caberll a palavra nestn duvi<la. ziram trouxeram como consequencio.nconv!·
Attendendo no direito do expediente que cçiio pnra mim do que algumas Industrias
pngn o carvão nus nossas alfandegas que ó quo pretendessem cstabeleeer-so, ou que já
de 2$200, c dada mesmo a eventualhlndo de começaram n estabeleoer·SO neste palz, podiam
que pudessemos Introduzir no merendo cnr· vir no Congresso Nacional pedir lsençiio •lo
viio brnzilelro, nós teriamos apenas um pre· direitos, porque ella lhos seria dada, niio
juizo do 3.000:000$ para o Thesouro Fede- para o. Industria proprlnmonto, mas para a
ral. O nobre senador, porém, devo ncecltnr mataria pl'lma do que ella so fubrlca.
piamente que pequenas parcellns, ne,tos cnl- E' assim que aln~usti·Ia de gnz e il!umlnnculos, soriio naturalmente derivadas do caso çiio podia Vil' pedir dispensa de direitos para
de trabalhos nns minas que venham explorar toda a mn.tcrio. que lho é neeessaria pnra a
o seu producto, entrando .ellc niio subitn· illuminnçiio publica, porque sem lllumlnnçüo
mcnto,mns cm pequenas proporções, de modo publlca nós calculamos o que esta cidade seria.
que Isso viria a pr~judicnr a !'onda publico, O Sn. l\!OitAES BA.Rnos-Mns o ~nz tem cnrem pequenO: frncçüo, gradualmente, e só em viio do pedra para o quallln lsonçüo.
grantlc numero de annos, talvez, viesse a 0 Slt, l.EtTE E 01TW!CA-8i neste po.iz se
substituir pol' completo o cnrvitOcstrangeiro. quizor ostnbeleoel' um industrio pnt•a n exNestas condiçiics, c cumprindo·nos tnm- ploraçii, do trigo, ó nccossnrio Isentar de
bem protegei' uma fnbJ•iea que tom elementos direitos todo o m11terinl, mnchinismos, etc.
pnra bom servir, porque construiu uma os·
trnda do ferro, porque tom mnchlnismos seus, 0 SR. MoRA.ES B,\Rnos-J& cstiio Isentos,
o precisa apenas de um apoio olficinl para 0 Sn, LEITE E 0IT!ClCA-E será tnmbem
desenvolver os seus recursos, ninda quo esses necessnrio isentar quulqUel' mataria. prima,
capltnos, de ruturo, possnm fornecm· grande que o lnduatrinl entender de eonvonlenela o
ronda, creio, entretanto, que ó do interesso de necosslllndo pnr11 fitcllitar a industria do
pulilico vil• disponsnl' esta companhia dos di· trigo.
rei tos quo possam ser uxigldos pnrn o breu o Isto se dà relativnmento no projecto que
para o pixc, do modo que n companhia venha so discuto.
a desenvolver-se nas eonuiçiles que de uma Os nobres Senndo1•es deslocaram os meus
tnlindustrla se póde esperar.
argumentos, e pJ•ocural'll.m o lado bom do.
Niio mo alonga rol mais, niio só porque ns questiio, justamente nquello que niio ó combn·
bancadas estií.o vaslns, oa mataria Jlnrccc dls· tido, dolxnndo, poróm, de pn1•to o· ponto
cutida, mM po1•quo estou corto de que, sondo pt•inclpnl.
olln ciiL!'a o do gmndo almtnco patriotlco, o
Son11do acceltnl•h o npprovrwá o pl'Qjooto quo
(") Este discurso niio foi revisto pelo orador.
ustá om dlsoussilo,
·
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Não se tr~ta rle lsentnr de !liroltos ~a mo·
chlnas o os appnrelhos nocossnrlos pa!'n oxtrnhh• O carvão do Jledrn; mns Sim do lson\at•
de direiros as rn~torlas primos, que entr~m
accldentalmente, não na extracçii.o do c~rvão
do perir~. mas no aproveitamento dos rosl·
!luos desse mesmo carviio rio pedro.
A industria que devo SOl' protegida par•a
od ·
• d
t d
Pr uztr carvno ~ por1m, a pon o concorre1• com o cnrvuo de pedrn. ostrn.ngoiro,
ou poder espellir esse carvr1o estrangeiro, ou
collocor·se om circumstnncias do niw prccis~r
dello em um momento de guerra exteJ•nn
ou IRterna, cm que os portos estejam blo·
queados, essa industria mcreceriL tlwot•es
como estes do projecto,
O Sa. MoaAES BARnos-E' preciso que
tudo isso seja reconhecido.
o Sa. LEITE EO!TICIOA-Perdôe·me v. Ex.
e v~ ouvindo.
'
O que, porém, se trata nosto projecto n[o
ó de isentar de direitos o pó do carvão pom
fuzer briquotte; niio r\ livrar de qualquot•
onus o pó que se extraho do carvão de pedra.
mas é rsentor de riireiros matnri 118 primas
que não servem sómonto p~ra aquelle produeto, e que se rlestinnm a multas outrllS
npplicnçües industriacs, nlóm rle entrarem no
aproveitamento de rosiduos que a industrio
do.carvilo de pedra dó..
Extrahe·se o carvão de pedra ; esse carvão
deixa um pó, e esse pó tem de ser apre·
veit~do po.rn outros productos. A mina jó.
tira producto ~lo carvão de pedra que •:.c·
trablu, com moror result~do do que o carvao
de pedra que vem do estrangoi!o, porque,
pelo menos, este tem sobre o carvao nacional
a dlfi'erenca do transporte. das commissoes
dos intermediorlos por• que posso na Europn.
E' sabido que o carvão estrangeiro saha da
mino, passo por diversas milos, chega att! no
exportador e depois vem pnro o Importador .
e neste po.iz elle sofi'ro ainda, além r1 118 des~
pezas do transporto, as commissõcs de um ou
mnis vendedores.
o carvilo de pedra nocional não tom nad~
disto. Ext~nlre·se, 0 0 pro4ucto ó pugo em
moeda nactona!. Na actuohdarlo, otó ollo é
multo mais barato do que se fosse pago om
ouro. Depois vem paro o merendo, concorro
com o peducto.estrangeiro o aproveito sobro o
preço do carviio de pedra estrangeiro, quo ó
pago em ouro, e, pm·tnnto, multo mai• caro
do que o ~rviio do pedra nacional.
Como, porém, este ~r·viio do pedro deixa
um reslduo, quer o Congresso Nacional que
este reslduo se,la oinrln aproveitado pnm ~
comp~nhirL, com a isonçiio de dh•eitos do lmportação de durLs mMorlns l'rlmas, que nno
entrarn sómente ·na composrçiio do briQ1<olto,
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mllS que toem lnnumeras ~ppllcacões na ln·
dustrla.
O Sn. EsTEVES .luNron-0 que se despertllc~ ó cnlculndo em um torço.
O Sn. Ll~!TE E OmoroA-Nes' 9 caso, o pro·
,iecto não ó rio protecção 11 industria do carvão,
rio pedra, Ó um projecto do protecçilo ó. ln·
dustrla que vac ~proveitar o plxe e o breu,
livre de illroitos. O que se vende no bribuctlc
~ é
te
ntto s6mon carvão de perlr~. t! plxe o reu.
Teremos, portanto, ~ue o em preza que se
destino ó. extrnCQão do cnr•vito ile pedra, re·
cebo do estrnngelro, o isenta do direitos, isto
á, ó. custa da renda nacional, o plxe e o breu;
e depois voe vendel·O por um preço, que iró.
pesar f~t·•lmente sobre o consumidor, que
tem necessidade do bri<JUclto e que vae com·
prar o ~ixe e o bt•eu que elle introrluzlu Uvre
ao dirertos.
.
Esta ó que é a questão.
Não me importo absolutamente com a in·
dustria do carvão de pedra ; nrro fallel contra
ella; esta industrio ,la tem protecção, como
IDdllS n.s outras. Oque fnllei foi contra a im·
portaçiio do pixc e breu livres do direito, foi
contra esta tendoncio que o Congresso da
Republica tem de estar tsentando de. direitos
as matarias neccssorias para a fabri~çiio de
qualquer producro, e que depois· podem ser
convertidas em urna fonte esplendida de es.
peculação, visto como !l"der·Se·hiio vender no
mercado matarias prtmas que não pagaram
~~ff~~~s pelo preço de outrae que pagam di·
Dizem: a fis~Usaçiio evita isto.
sr. presidente, em primeiro Jogar não au·
torisoabusos, para serem ftscalisodos,e depois
niio confio 0 ~ medida
•
No estado actual das cousas, qu~ndo nós
s~bemos que temos as nossas rep~rtlções publi~s viciadas do mal da pouca fiscalisaçiio
das rendllS, julgo demllSiado perigoso con·
sentir no abuso da importação de pixe e breu
ou de quaesquor outras matori!IS primas, que
poderão depois ser vendidas nos mercaijos
peJos preços Eorre~tcs e em concJ!rrencla com
outrllS ~ue nuo cstao Isentas de drreltos,
Demars, Sr. presidente, .chega a excosso
esta protecção ri. industriaes; digo antes:
a industriosos.
Não dovc•mos consentir que se sobrecarre·
gue de impostos a nacilo inteira, em J'o.vor de
uma ou de outra empraza.
Este sysiDmCL de que ternos abusado extraordinariamente, nestes ultlmos nnnos, traz
um prQ!ulzo para o Tbcsouro de milhares do
contos ao réls. ·
V. Ex, (dirlgindo-so aos,., Senador Moraos
JJarro.'l) s~beJperJbltomente que se computa·
vam em, talvez, não sei si erro, 10.000:000$
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o.s isenções do direitos por anno, concedidns tendencia em que nos achamos, para aupelo Congresso Nacional!
gmentnr as despezas e diminuir n receita,que
Si se dissesse: a ind ustrin do cnrvilo de pedra es tn te~dencin paro não secundar os ,!JSforços
procisn de protecção; hn minnsfiLrtns du carviLo pn~riot1cOs do nctuni governo, pnrn nao npro·
de pedra e com a clisponR~t de iliroitos ou corn ve1tnr as migniho.s, os reaes das rendas, aftm
uma protecção dndn pelo orçamento pode· de fazer 1\Lce aos ~normas comp~missos, que
mos chegnr no ponto do evitar a concurrencin pesam sobre n naçuo, declnro, rep1to,que tudo
do estrangeiro, entiLo eu proferiria fazer con· 1sto preoccupn·me do tnl modo que tenho o
signnr no orçnmento uma subvenção ou umn mornl t-ansndo.
gnrantia de juros n uma em prezo que se pro- A mim não mo npavora couso nenhumn
puzesse a explorai-as; mas nunca conceder o mais .siniLo este fucto:-a Impossibilidade de
vago do estabelecer isenções de diroitos pnra ,nldnr os nossos compromissos, n impossiblli·
matarias prlmo.s, que ontrnm no mercado dnde de resistir a essa onda de despezo.s que
~ara outros misteres.
ha seis nnnos,começaram de um modo verti·
Ha dous meios de estabolecor um systema ginoso, incomprehensivel, resultado dn fnsci·
proteccionista: o primeiro ó facititnr capitaes, nação que se npoderou ele alguns espiritos
gnrantil-os.
de que este pnlz é muito rico e póde dispen·
snr as suns rondns.
A garnntia de juros tom sido explorado de· s
id t ó c
N ·
mnslndamento neste p~iz, já posa no orça- SI, r. pres en e, n s, ongresso actono.J,
t
d
não
tomnrmos
a
deliberação
de
põr
ponto 11.
men o com umn gran issim~ parce11a.
estes actos; si não nos athstarmos destecami·
Osegundo meio de estabelecer-se o syste- nho perigoso, direi ainda uma vez. direi sem
mn proteccionista ó o ela isenção ele direitos e mil vezes, afim de ver si á força. de repetir
para o.s materlns que entram na industria, seriL passivei fazer comprehender ao Con·
Abusou-se hontem daquolle e hoje começa· grasso Nacionni que não podemos estar au·
se a abusar deste,
gmentnndo o.s despezns, soli )lena de comprometter. a Republtcn, que devamos seguir
Si por todos os meios principiamos a que- outro caminho, o dn economia, afim de que o
rer proteger as industrias, isentando <le di· governo possa continuar no caminho que
rei tos as mnterlns primas que entram na ma· encetou, ni!o aggravnndo-lhe mais essa trilha
nuthctura dos respectivos productos, ai das de espinhos, essa rocha pedregosa, que é obri·
nossas rendas.
gado a atravessar e que sangra todos os dio.s
Estou vendo diariamente quo se augmen· a sua alma de pntriotn, vendo-se a bracos
ta tal circulo vicioso: que se augmentam com o problema 1\ltal da solução de comproos Impostos e a,q despezns, diminuindo igual· missos enormes, compromissos que importam
menté a rendo ; e o resultado é que os gene· em milhares e milhares 'de contos de róis.
ros tornnm-se mais caros e é necossario reco- No caminho em que vamos devemos ter
meçar.
uma despeza superior a 400:000$000,
O estado actunt deste pnlz impõe-nos o doSr. Presidente, sinto ver deanto de mim
ver J?ntriotico de uão dispensar favores do amigos, como o honrado Senador por s. Paulo,
qualidade alguma ; ao contrario, devemos meu companheiro de cinco annos, nesta camexigir todos os impostos, porque acimn do panha, que commutigou commigo esta idéa,
tudo está o credito do pniz; ncima de todas ns quando a naçiLo estava possuído do furor da
necessidndes, de todo o futuro passivei, hn o rique1.tL, da mania dns gt•andezas ...
momento presente, em que vemos uma amea·
0 Sn, MORAES BARROS -E permaneço nos
ça multo sério o talvez inevitavel, só evita· mesmos
principios.
vel iL cust" de muito patriotismo ou de um
esforço bomerico do gov"rno e do Congresso 0 Sn. LEITE E O!TlCICA.-,, qunndo Se dizia
Nncionnl. Essa ameaça. ó a de confessarmos que o nosso credito era uma avalanche me·
pela primeira vez que este pniz nüo póde •lonha, que nüo havln narla que o pudesse
satlsf~zer os seus compromissos.
abater; quando se dizia que este pniz ó ri·
Sr. presidente, poderemos fixnr o prazo em quissimo; quando o honrado Senador por
que a industri~ de que ora tratamos, com· ~1auhy manifestava a sua convicção de que
pensnriL o sncrificio que o paiz fuz, conceden· a um palz tilo rico era lmpossivel nilo soldar
ilo-lhe esta Isenção de direitos! Supponhnmos seus compromissos, quando eu, o meu nobre
que esta c,mpensnçüo se verlftque daqui n collega e outros. vi viamos nn brecha todos os
tres annos; a continuarmos n segUir este sys- dins " prognosticar a situação que hoje nos
tema não precisamos deste prazo pnra cbe· assoberbo, devo sentir. devo estranhar que o
sarmos ó. deshonra do nosso c1oedlto.
meu nml~o o compnnheiro de tantos nnnos
Declaro a V, Ex., Sr. presidente, que osto acceito hqJe "Isenção de direitos para uma
thcto preoccupo.-me de tal modo, que· estn industrio que, S. Ex. sabe, entra na ordem
Soaado 'V. II
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do todas ns lmlustrlns que se croam nos to pio das outrns quo já vlornm o conseguiram,
palz.
amanhii n Industria do phosphoros virá pe·
dír lsonçiio do direitos pam 11s mochas, para
O Sn. MottAES BAJmos- Nüo npoindo.
0 onxot\'o, para as matarias Jlhosphorícos,
O Sn. LEITE E ÜITIOJO,\- Protondontos P"ro. as caixinhas do papelão, etc.
abrem um poço, encontram urn pouco do o sn. MonAI~s BAmtos-Porquo nttonde·
carvão de podra, que ainda niio oiTox•cco con- mos a um pedido justo, núo estamos o!JrJga.
dlções do potlor constituir uma imlustt-ia po- dos a attondot• n outros quo não_ os~jam
dorosa, o a primeira cousa quo pedem ó n nestas condições. Quando a pJ•etonçuo fur ln·
isone<1o do direitos pnrn o lliXe o 11ara o justa, rejeitamos.
bruU I
0 Sit. LEI1'li o ÜITIOIOo\-Digo quo Cola Ó
Qual é a ostntistlco. do. proilucçi!o dosta injusta.
mina! Qual a sua força :productoro.! Quacs
t
as vantagens que alia podo trazer p~m o O Sn. 1\!onAES BAnnos-Mas nuo mos rou.
·mercado e que justifiquem esta lsençao de OSr. LEITE E OITIOIOA.- V. Ex. tambom
direitos !
nilo apresentou estatlstlca da prodncçiio desta
Dizem, !ta 25 annos, que temos uma mina, mino.; apenasostiL alli uma caixinha com um
onde agora abrimos um poço de 25 mott•os do pedaço tle carvão do pedra, que, niio duvido
pi•ofundidndo e encontramos deus metros do ql!e seja do, mina de~ •.Jer~nymo,,poróc~u~~~
carvão de pedra, o para podermos explorar pudo dar Jogar a suspoltar-so mu~ta iio so•à
bem este carvão do pedm, apenas pedimos a prlm~tro que csso pedaço do carvao n . "
isenção de direitos para o plxo e para o ila mma.
breu,paraJlodermosexploraremmaiorquan· os". J\!OUA.ES BAnnos- Por ahi v. Ex.
lidado o podermos fubriCar os in2ucstos.
vao mal.
1\!as qual óa estatlsticadostnsmínas,quncs O Sn. LEITE E OmoiCA.- Não affit•mo, ó
as vantagens que ellns podem oiTerecor, qun,!'s apenas uma hypotheso que flguro.
as garantias que api'CSentam de q!le seruo Em conolusuo, sr. presidente, não mo cppara o futuro uma Industria etracttvamente ponho a que a industria do carvão de pedra
verdadeira, e que tornem uma realldndo esse seja explo1·ada om nosso Jlniz, opponho-me a
futuro esperançoso que o nobre Senador do- que ;, sombra do carvão de pedra so explore
sonhou, _de podermos abandonar o me!_cado 0 pixo e 0 breu, vindo-se a podil• isençao de
estrangetro, e fornecermo·nos do carvao de dil•eitos sobre ooses productos para porler
pedra do paiz I
vendol·os por menos pre~o do_ que nquelles
Mns a verdade t! que, com relaçiio a os ta in· que não gosam desse Javor. Nno me opponho
dustrla, nós temos apenas as minas de S. Je· {L industria, opponho.me a cspeculaçao dos
l'Onymo, uma em s. Paulo, c uma no meu !mlustrlosos.
Estado, .que chegou n oxplomr cox•viio da me· Ninguem maispedlndo a palavt•a, oncm•ro.·
lbor qualidade.
se n d!scussii.o.
·
O S~t. EsTt~vms JUNIOn-Em Santa Cathn- Seguom·so em discussilo, que so en~e!ra
rlna lambem !ta.
som uebtLt.o os artigos 2" c 3" dn propostçtLo.
O Sn. LP-ITm mDITrcrcA-Nrio hn •luvltltt o Annunchtda a votação, veriOco-se nuo ha
cstit vorlltc:ulo quo l.ern cnrvito rio muito bon ver mais na c:tsn numc 1•o legal plii'IL votar-se;
qualidade; mas esta rio quo so trata uíio for· poJo que procede-se r't chnmnda dos Srs. Se·
Itece~{,, cr.trvíiodo podt•a tiioccdo, o, eut.t•etau~'· nadoJ•cs que campnrcceJ•am ti sessüo (42) e
n JH'Ilnerm cousa IJ uo so fu~ ó pedir• a lsonQllO dolimm de respomler os Srs. Frnnclsco 1\!a·
no dil•oltos pnrn o plxo o par11 o breu ! 1\!ns chndo Costa Azevedo An tonlo Bnenn, Manool
todJ nfio ó lndusl.rin tle carvi•o do pedra, ó BaraU:., Piras Fm•relra, cruz, Nogueira Acclslndusti•I do plxe o do !Jrou P.arn podai' von· oly, Almino All'onso, Josó BernaJ•do, Oliveira
del·o no mct•cnt!o por preço mfortor para O Galvilo Abdon Mllnnez; Almeida ll!tl'rcto,
consumhlor, 6 vorilado, mns supoJ•lot• pura os ,Joiio N~lva, eorraa do ·Araujo, Joaquim Por·
lndustJ•Inos quo toam os seus pr01lnc1os a!ll· nambuco, Rego Mello, J~osa Junlor, Coelho c
vindos de impostos o, portanto, podem con· campos Vlrglllo Dnma9lo. Domingos Vicente,
correr vanto,losnmento com qualquer outro Gll Gouia1·t, Lapor, ll. Wandonltollt, Silva
da mosma.naturczn.
cnncdo, Vicente Mnchndo, e Co~lho Rodrl·
Sr. pr•oBidento, niio mo deixo llludlr pot• ~uos (26) c tendo o ultimo partlolpndo {t. Mesa
essa CSJmrança irrlsorla do l'uturo melhor.· IJU~_so retirava pot• lf!!commodat!o.
Posso ser vencido · o Senlltlo pútlc concet!or lotca ndlnda a vota~lto.
esta lsonl)iLO do rllroltos mitS amanhil outt•ns o St•. Proslrlontedlz que, estando reduzido
!ndustrlns vlrilo com o mesmo plano; .a oxem· a menos d~ 1/3 o numero de Srs, Sena·
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dores presentes, vnc levantar a scssüo o•losignn para ordem do dln da scssuo seguinte
(17) :
Votnçilo cm 2• discussiio da proposlçuo da
Cnmnrn dos Deputados n, 49, de 180•1, que
isenta <lo impostos os matcrincs, mncilinns c
aparelhos destinados i1. exploração do cm•vilo
do pedra, plxe e breu destinados no Jilbrico
do

bri~uotta."~.

Discussão unica do parecer, n. 35, do 1805,
<ln Commissuo de Constituiçiio, Poderes e Di·
plomaçilo, opinando pela npprovnção da oloiçito senatorial a que se procedeu om varina
secções do estado do PILrnno, no dia 16 de
março ultimo e pelo reconhecimento do cidn,
dão diplomado Artlmr Fcrt·eirn de Abreu ;
3• discussão das proposições da Cnmnt•n
dos Deputados :
N. 34,dc 189·1, que estendo nos nrsennes •lo
guerra dn Bahin, Pcmambuco o Mntto Grosso
as disposi('Õcs do decreto n. 157 de 5 de
agosto de 1803 ;
N•. 01, do 1894, quo nulosisn o Governo a
despedder ntó a <tunntln do 25:000$, com o
ostnbelocimento de um phnrol do 5• clnsso no
porto do Mncnpil, no estudo do Parnnil :
N. 93, de 1804, que autot•isn a construcçilo
de um~ ponte lnternncionnl sobre o t•io Quo.rnhlm, na <li vis~ entre o estado do!Uo Orando
do Sul o ~·Republica Oriental ;
Discussão uni c~ das emendas do Senado t.

proposiQlío cla Camo.ra dos Doputados,n. 5. tlo

1804, que dotermlnaqunes as autorid~dcs quo
podem expedir telcgt•nmmas sob a denomi·
DOQÍÍO de offjclnc.'i ou da seJ•viço JlUÚ/lco o ás
qune~ nquo1111 Cnmnm niio deu o seu nssonti·
menta;
2• discussilo do projecto do Senndo, n. 12,
do 1804, que trnnsliJt•e pnr~ o domlnio 1!0 estado de Mntto Grosso diversos pl'Oprios nacionnes ;
2• discuasiio d~ proposl~ão <111 Camnra dos
Doputndos, n. 1, de IBO:í,quc consldem no
posto de gcnoral de brlgnda a t•efortntL do
tno,ior o ~onera! de brigada honorarlo I.ulz
Josó Lll\ Fonseca. Unmos, com todo.s ns vnntn·
gcns desse posto, como se ell'octlvo l'osse,
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Pi'll,'iirlcncitt elo St • .Manoa& Viclorino
sU~U[..\ltiO-Ahol.'ttll'rl. ria RO!Isii:o-Loitnrn. o np·
JH'OVnr':iio Il;l nctn-l~xJ•J~nms'l'P.-IJiscnrKo o t•o ..

dn Sr. Co11tn. Azcvodo-Rcquorimont(J vorlml do St•, CostJL Azovcdo-V01nçii.o
do rofpltll'lmcnto vol'lu1.l do Sr. lioolho Hodri..
guca ndltulo ont mnn. das IIOAFIÕOB IUltorioros-Onnr.M no Jli,\-Votnci'i.o da prcposlçito n, •10,
1lo J8~J.t-Discnf!Alio do pnrecor n. :m do JSUJDismn•Ro o omomil~ do Sr. Aimc!Un. lln.rrotoDiscm•;~o o l'O(JliOrimonto do Sr. Costn. Azovodo
.... DiRcnssii.o Uo ro,lnorlmonto-Diii<:IU'IIOB doR
:S1'8. Virgillo Dn.mnMio, Loito o Oltlclcn. o VI ..
conlo Mnchtulo-Adinmonto dn. dise~lssiio- Or·
dom do dia iS.
rJIIOt•ir;tonto

Ao meio·dill comparecem os 40 seguintes
Srs. Sanadores : Joiio Pedro, J. Catunda,
Gust~vo Richard, Joaquim S11rmento, Fran·
cisco Machado, Cost11 Azevedo, Antonio llaena,
Mnnoelllnrat~, Gomes de Castro, Cruz, Nogueira Accioly, João Cordeiro, Josó Bern11rdo,
Ollveil•a Gaivão, Alldon Milancz, Almeida
Barreto, Joiio Neiva, Correia de Araujo, Jo~·
qulm Pernambuco, Rego Mello, Leite e Oi·
ticica, Messias de Gusmito, Leandro Maciel,
Rosa Junior, Virgilio Damaslo, Eugenio Amo·
rim, Domingos Viconte, Gil Ooulart, C. Ottoni, P11ul11 Souza, Moracs Btlrro~. Sllvn
Cancdo Generoso Ponco, Joaquim Murllnho,
Vicente Machado, Santos Andrade, ll.aullno
Horn, Esteves Juniot·, Julio Frota c Pinheiro
Machado.
Abre-se ~ sessiio.
E' lida, posta em discussão o sem deb~te
npprov~dn a acta da sessão ~nterlor.
. .
Deixam de comparecer, com causa partt·
clpada, os Srs. João illlrblllho, Justo Uhermont, Cunlnt Junlor, E. WO.ndenltollt, Aristides Lobo, Oonr;alvcs Chaves, ,Joaquim Feli·
elo o llllmiro Ba!'cellos; e som olla os Srs. PI·
!'CS Fat't'elra, Coelho Rodt•lgues, Almlno
Allbnso. Coelho c Catnltos, llny Jltu•bos~.
Qulntino Jlocayuva, Ll\1101', Cnmpos Snlles,
Leopoldo rle Bnlhil•s, ,foaqnim do Souz11 e
Aquilino do Amal'ai.
OSn.. 211 SIWitETAIUO, aorvindo 1lo 111 dá.
conta do sogulnto
EXPEDillNTE

Quatro officios do I" secretario da Cnmarn
dosDoputndos,de
Levanta-se a scssüo ús 3 horns e 15 mlnu- tonllo ns soguintcs1•1 docorrento moz, remottoa da tm•de,
PltOPOSIQÕES

N. lO DE 1805
O Congresso Nnclonnl resolve;

Art. i." E' o governo nutori~ndo n nbrir
1um credito supplementnr ·no Mlnl•terla do
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Mo.rlnha na !mportcncla de 4.516:323$080, 1 Art. S.• Rovogam·se as disposições cm coopara pagar as despeza.s já reoonhecldns o ex· traria.
cedentes as conslgnnçoes votadas na lei do 1 Camnra dos Deputados, 14 de junho de 1895.
orçamento n. 191 O, de SO de setembro de _ Arthur Co.•••· Rios, I" Vlce.Presldente. 1893, para o exerclclo •!e 1894, sendo nppll- Tlwma: Dolfino, 1• Se.cretarlo. -Augusto Tacado ás seguintes rubrtcas :
~aros do L•1ra,- A's Commlssões de ConstiSecretarla de Estado........
5:00():j;()OO tulçiio, Poderes e Diplomacia c tle Finanças.
Quartel General............
3:000$000
Contadoria.................
6:000$000
N. 13 DE 1895
Commlssariado Geral.. . . . . . •
1:000$000
Auditoria .. .. .. .. .. .. .. .. ..
60$000
menaes........... ... . .. ..
917:763$499 O Congresso Nacional resolve:
Copltanias de Portos........
5:000~000
Art. i.' E' o governo autorisado a abrir
Força Naval................ ·752:284$039 um credito extraordinario ao Minlsterlo da
Reformados................
22:289$505 Juotlça e .Negocias Interiores na lmportancla
Munições de bocca..........
436:815$810 do 6:000$ pnra despender dentro do corrente
Munições navaes...........
514:741$684 exerciclo com o Instituto Benjamin Constant
Materialdeconstrucçiionaval. 550:006$000 no custeio de tres officinas ereadas nos terGombustlvel.... .. .. .. .. .. ..
108: 157$026 mos do art. 21 do regulamento approvado
Fretes. tratamento de praças
pelo decreto n. 408, de 17 de maio de 1890.
e enterros ...... ......... .
2:663!!;812 Art. 2.' Revogam·se as disposições em conEventuaes ...... ........... . 1.191:547$705 trario.
.
.
- - - - - Camara dos Deputados, 14 de junho de
4.516:3"..3$080 1895-Artllur Cesar Rios, I' vlce-presldente.
Art. 2.• Revogam-se as disposições em con· -Titoma: Delfina, l" secretario.- Augusto
traria.
Ta•"ros do Lyra.-A' Commil'8iio de Finanoas.
Camam dos Deputarlos, 14 de junho de Outro do Minlsterio da Justiça e Negocias
1895.- Arthur Cesar Rlor, 1" vice·preslden· Interiores de IS do corrente mez, accusandoo
te.- Tl•oma: Delfillo, l' secretario.- Au- r~ceblmento do officlo que acompa.nbou o.
Mensagem no qual o Senado Federal commugusto Tavares d• Lyra.
nica que foi approvada a nomeaçiio do Dr.
A' Commissilo de Finanças.
Francisco Furqulm Werneck de Almeida para
o cargo de Prel'eito do Dlstrlcto Federal.-Inteirado.
N. li/DE 1895
Dons officlos do Minlsterio da Marinha, de
boje, transmittindo, de ordem do Sr. Preal·
o Congresso Nacional decreta:
dente da Republica, as Informações solicitadas em MensaKens de 21 e 31 do mez lindo,
Artigo unlco. E' relevada da prescripçiio relativamente o. factos occorrldos a bordo dos
em que incorreu O. Maria da Penha Oliveira, navios da esquo.rlra.- A quem fez a requisiviuvo. do alferes reformOJ!o do exercito J.uiz çiio, devolvendo depois ó. Secretaria do SeAntonio de Oliveira, ~ra que possa receber nrulo.
o melo soldo a que tem direito, rle 25 do agosto Outi'O do governn•lor do Estado da Parade 1875 a 22 de junho do 1894 ; e revogada byba do Norte, de 5 do corrente mez, o11'erequalquer dlsposlçiio em contrario.
cendo dous exemplares impressos da collecCamam dos Deputados, 14 de ,lunbo de 1895. cito dos actos do Poder Legislativo daquelie
-Arthur Ccsar Rios, 1' Vlce-Presldente. _ Estado, prom~lgados nasessilo~xtraordinaria
Tltoma= Dalpllino, J" Secretario. _ Augusto instnllada a ~1 de janeiro uitimo.-AgradeTa•aros do Lyra.-A 's Commlssões de Finan· ça.-se e arcbive-se. ... _
ças e de Marinha e Guerra.
Requerimento do capitiio de mar e guerra
graduado F1•ancisco Romano Stepple da Silva
em que pede lhe seja contado para to•los os
etreitos o tempo, de serviço, que allega ter
N, 12 DE 1895
prestado.- A's Commlssões do Marinha e
Guerra e do Finanças.
·
OCongresso Nacional decreta:
OSn. 3' SEOI\ETARIO, servindo de 2' declara
Art. 1.' Fico creado na cidade de Cnyenna que niio ba pareceres.
um consulado de 2' classe.
Art. 2.• O governo é autorizado a abrir o O li!la•, Co•tn Azevedo-Vou ter a
credito necessario.
liberdade de submetter ó. approvaoilo da Casa
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um requerimento, que não traz em seu bojo
nenhuma intenção menos conveniente.
Desejo entrar na d!scucsiio do. p1•opos!ção
que vier do. Camo.ra dos Srs. Deputados rela·
tlvamente ó.s forcas navaes, e pr~c!so conhe·
cer o que se passa no Conselho Naval, de
onde devem vir os exemplos de d!scl pllna.
Ha poucos dias os jornaes annunclaram o.l·
guns o.ttrlctos havidos nesse Conselho entre
omc!aes generaes; e poucos dias depois llS
mesmas folhas publicaram ter ped!flo demls·
silo de membro do Conselho o honrn.diss!mo e
d!st!noto v!ce-a!mlrante o Sr. Rodrigues
Chaves, dem!ssilo que foi acce!ta com elogios
bem rlev!dos aos serviços desse v!ce-alm!rante,
não só no Conselho No.va!, como em commls·
sões anteriores em que funccionou.
Eu desejo saber os termos do requerimento
em que esse offlclal pcrliu a suo. demissão de
membro do Conselho Naval, e, mais ainda,
que providencias foram tomadas em relação
aos atr!ctos e. que al!ud!, e com os quaes
consta-me, não por !ntermed!o do almirante,
mas por ser voz corrente, que se relaciona
de perto o requerimento a que me referi.
Vou ler o meu requerimento e espero que
o Senado o approvarà. (Líi),
Vem à Mesa, ó lido, apelado, posto em dis·
oussiio e sem debate approvado, o seguinte
Regucrimento

Requeiro, para conhecimento do Senado,
que o. Mesa fique autorisado. a solicitar do
Governo cópia do requerimento com que o
vice·almlro.nte Fel!ppe Chaves pediu exone·
ração, já concediaa, do cargo de membro
etreetlvo do Conselho Naval e, ainda Informe
quaes as providencias tomadas em relação
aos factos expostos no mesmo requerimento,
S. R.-Costa A.:eu•do.

O Sr. Coatn Azevedo-SI', pro·
sidente, os papeis que V. Ex. teve o. genti·
Jezo. de remetter-me, bo. pouco, são, segundo
vejo dos omc!os que os acompanham, a satls·
façilo de rc~u!siçõe~ do Scnãdo, cm virtude
dos requerimentos que ousei submctter t\
approvo.çiío da Cosa. Devem tratar estes papeis dos tr!stiss!mos acontecimentos geralmente chamados-assassinatos, de offlc!aes o
praças do exercito e da armada durante o ele·
pois da revolta de 6 do setembro.
· Nilo rlcsejo ler estes documentes antes do
todos estarem hab!lltados a sabor si fui precipitado em ennunc!ar-mc do um modo um
pouco ospcro áccrca dos que deram Iogar aos
boatos, que com tanta lnsisteno!a correram
em todo o pa!z o no estrangeiro. ·
Venho pedir, pois, que esses documentos
sejam Impressos no Dlario do Conorcsso para
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que todos tenham, ao mesmo tempo que eu,
conhecimento do conteúdo destes papeiS, e eu
possa depois seguir na triste tarolà do profli·
gar os abusos,
C_9nsultado, o Senado consente na publlcaçao,
O Sr. Presidente-Em uma dessas
ultimas sessões, o Sr. Senador Coelho Rodrigues fez tambem um requerimento verbal
para a publ!caçílo no Diario do Conoresso da
Constituição do Estarlo do Rio Grande do Sul,
Na ';ccasiilo esse rcqucr!monto niio foi votailo
por làlta do numero, c o mesmo se deu nas
sessõessoguintcs, como consta das respectivas actas.
Vou, pois, submottcr agora á votação o
requerimento do Sr. Senador Coelho Ro·
drlgues.
E' approvado o requerimento.

ORDEM DO DIA
Vota-se em 2" discnssiio c silo successlva·
monte approvados os arts. 1', 2' e 3• da proposição da Camara dos Deputados, n. 49, de
1894, que Isenta de Impostos de lmportaçiio
os matcr!aes, machinas e apparolhos desti·
nad.~s á exp!oraçiio do carvão do pedra, pixc
e breu destinados ao fabrico rlc briqueltes,
E' adoptado e J!IISSa para 3• discussitc,
Segue-se em discussílo unica o parecer
n. 35, de 1895, do. Commissão de Constituição,
Poderes o D!plomoo!a, opinando pela appro·
vação da eleição senatorial a que se prece·
deu em varias SOCQões do Estado de Paranà,
no dia 16 de março ultimo e pelo reconheci·
mento do cidadão diplomado Arthur Ferreira
do Abreu,
O Sr. A.lmeldn Barreto- Pedi
a palavra, Sr. Presidente, para mandar é.
Mesa um substitutivo ao parecer da Commis·
são de Verificação de Poderes.
Baseado neste parecer, cuja discussão aca·
ba de ser annunciada, sou forçado a niio con·
correr com o meu voto, para approvar a elel·
çílo a que se procedeu no E;tado do Paraná,
em 16 de março ultimo.
E sou aconselhado a assim proceder pelas
proprias razões expostas pela IIJusti'C Com·
missiio.
A commissílo de Ver!ficaçilo de Poderes de·
clara que a junta apuradora niio foi organlsada de conformidade com o art, 44 da lei
eleitoral, que determina que ella seja constl·
tu!da de ofnco membros do Conselho Munia!·
pai mais votados e dos cinco lmmedlatos ao
menos votado,
A observancla dessa disposição expressa,
não foi, pois, tomada cm consideração no que
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<llz respeite O. ,lunt~ que oxpeaiu diploma no
Sr, Arthur flo Abreu, diplom:~ csto quo, son·
do nsslm Inquinado do nutuaade, niio póde
ser ILCCOito pOl' esta CIISI~.
.
O Sn. CormE.\ DE AMUJO dit um :>parto.
O Sr.. ALMI~tDA B,\nm:To-V. llx. attanaa
ÍLS rnziles que VOU aaduzir.
A essa ,iuntll apurnaora, cuja m•gnnisnçiio
nll.o foi l~itll do conl'~rmid~de com o art. 44
da lei oloitoJ•ai, a css11 junta apuradora, rcJllto, ad hoo nomearia, !omtn presentas 130
authenticns, guo floram em t•osultntlo 7.OG7
votos, assim distribuiaos:
Arthur de Abreu............ 5.617 votos
Corl'êll. de li'l'cita:-; •• , •• • ••••••

1.418

3Q •
Ri bolro de Macedo. · ........ ..
I
Pndl•o Albe1·to. · .. ,, ..•.•. · ..
Como só chegaram no conhecimento da
Commissiio de Verlflcaçiio de Poaercs desta
Casa 107 dessas nctns, doixou·so, por conse·
guinto, do tomat• conhecimento do 23.
Foram por estas nutltontiens, apurados G020
votos, entre os qunes a Comm!ssiio nch~u
que oram legnes 2. 771 ; qunnrlo a apurnçuo
das 23 nuthon ticns, das qunos o. Com missão
niio tomou conhecimento, di• um resultado
de 1.047 votc.s I
Ora, em vist~ do parecer da Commlssiio,
que só reconhece legitimas 42 authenticns o
que distribuiu i.08~ votos par<L o s,•.Artltur
de Abt•eu o 1.080pnt•n o Sr.CorrtindeFreit:LS,
conolue-se quo os 1.0•17 \'otos, resultado das
23 autltontlcns, das qunes o. Commissão niio
tomou conhecimento, voem Influir nessa
cloiçiio.
SI estes 1•047 votos torem dados no Sr.
CorrôLL dn Freitas, alio ter~ votação superior
ao seu conton•lor·
M:LS a Com missão de Vm•ifiCilQiio de Poderes
excluiu a maioria do eleitorado, só tomou co·
nheolmento do 42 autltonticas, fultllndo por
conseguinte, pnrtL completar as 107, 65 authenticns.
Ora vll)a S.Ex .. Sr.Presldente, que numero
desgraçado ó o tal -ll5 I Quo futnlldnde 1
Essas 65 n.uthcnticas siio ot•iundns justa·
mente dnquollns mesas elcitoriLes, um que niio
fomm ncceitos os flscnos I
Quando as mesas elo itoL•nes J'ccusnm os
fiscaes, o quo deste fucto so doprobcndc ó que
ellns uiio tcom Cot•çn JliLra vencOi' us oloiçfies.

•
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E' conclusão logico. ilostcs fuctos : que o

candidato lcgitimnmonto oloito ó o S1•. COrrôLL
de Freittw que tem maior numet•o de votos.
S1•. PJ•esldonto, o. Commissiio do VeL·iflcnçiio
de Poderes rlo Senado, só uccolt.ou •12. autltcntlcns, cujos votos são distribuldos da
seguinte tUrma :
Ao

• do .. ,

Corrên do Freitas, 1.080 ; que sommt\111
2.771 votos.
Ora, sr. Presidenta, excluiu a Commlssiio,
por considerai-os nullos, 3.240 votos, numero superior no que ella reconhoco Jogai;
de modo que neste caso, uma minoria sup.
planta a maioria : esta ó de 3.240 votos,
que a Com missão excluiu por niio terem as
m~$n.S oloitoraes nccel~tdo os flscacs do candidato em opposição no Sr. Abreu ; oa minoria ó a dos 2.771 voto• ! llis LLhi ~ minoritt
suplantando a maioria !
Ora, esta eloi~flo do modo a!~ um póda sor
nccoita pelo Senatlo ; ó uma oleiçflo em qno
concorreram tis tn'nna 7,OQ9 eleltot•es, que
llcnrnm rel!u~iflos "2.771.
Os •1.298 oleitores quo concoL·ror:Lm parn
osta elolçiio, isto ó, a maioria dos votos, foram excluidos.
ll' uma eleição uulla tle direito, devendo
sor responsabilisndas e processadas todas as
mesas quo deixaram de ncceitnr os flscnos dos
candidatos que se ~presentaram no pleito.
Só assim ó quo poderemos ter uma ololçiio,
llesembnrncndtL, niio tendo 11 sua frente as
baionotns, rcchamonto 1ie portas e outms
tramoins indignas, como tem acontecido por
occ:LSiiio de cet•tns olcições, quo,niio obstante,
tccm sido approvnrlaa nesta e na outra Camnrn.
Só assim ó que flt•mnremos o direito do
voto gaJ•antido na lei eleitoral. Do contrario,
nunciL toJ•omos uma elciçiio regular.
Si o Sennrlo npp1•ovm• uma oleiçiio nulla
como esta, par~ a qual concorremm 7.OG7
elo!toros, e destes fot•am oxcluldos 4.208, o só
reconhecidos Jegaes 2.771, tL quo fica t•eduzida n lei eieitornl1.
Niio; isto níio pódo contlnuLLr, a lei devo
sor oumpt•ldn.
Nostaa condições vou manda!' á Mesa uma
emenda substltutiva ii conclusiio do parecer,
na qual proponho que seja considerada nul11\
a elclçiio do Estado do Param\, feita o. 16 do
mLLt•ço ultimo, o processndtts todas as mesas
quo concorreram pa~•a as nullldndes apontndna,
Oque desejo c cspet•o do Sanado, ó o cum•
prlmonto da lei.
Vem ó. Mesa, ó lida, apoiada e posta conjunctnmento om discnssilo o. seguinte:
llmondLL substitutt~a. da conclusiio do pn·
l'OCOl'

~

'I
I
I

•

I

,,

1", que seja LLnnnlÍt\dLL a olei<;üo á que se
procedou em 16 de mat•ço ultimo no E5tado
ao Pn.ra.m·,. ;
2", que saiam submottidos " Jll'Ocosso, de
conl<>t•mldt~do com os at•ts. 48, fiO o 51 do. loi
n. ~5 do 2G de janeiro do 1893, tOLlos os membros dtLs mosiL~ que niio nccoitavnm os flscnes
fios candidatos ti roliJrlaa oloiçiio.-Aimoid"

1.082; c no Sr. Btif'1'0lO.
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O S>•, Co .. tn Azcve<lo-Niio mo
proponho o. discurso.r sobt•o 11 oloiçiio do
Po.ranú, agora sujeito. 11 consideração do Senado,
Acho que o estudo •lcst11 eleição, nposo.r do.
competoncin dos iliustrcs membros d11 Commissão do Vcrlflco.ção •lo Pmlct•cs não ó completo, Pnro. prova bo.sto.rlo. sómento lôt• os
considerandos que procedem o respectivo pn·
recor.
OStt, DoMtsoos VIOENTE-Apoio.do,
O SR. CosTA AzEvmoo-0 mou fim, pedindo
n. pn.la.vra, ó vô1• si posso coascguh• alguma
cxplico.çilo que, de c01·to modo, me o.uctorise
IL dnt• o voto com a. consciencl!\ tru.nquilla. ;
porquo, si não cbogur a mcconvenccl' de que
osso. eleição ú honesto. e legal, t•otirii!'·IIIO·ho/
do recinto, deixando do dar meu voto contm, por parecer-mo quo.si quojil decidida o.
suo. o.pprovo.ção,
O Sn.. JoX.o CoROEmo-o llarecor do. Com-

missão dú. a. entender isso.

1895

05

OSn. VICEN'l'lll MACIIADO-V, Ex. pergunto
11 Commlssão sl !ol oxhlb/dll. uma prova disso.
O Sn, COS1'A AzEVEDo - V, Ex. tomará o
encargo do lltzcr o•sa pergunta, porque neste·
ponto estou mais chegado ú. Commlssão do
que V, Ex.
Mas, (e fnllomos som prevenção, estudando
"questão do moao mais caltno), o J\tcto ll que
ho. sec~ües o.bnndonttdo.s pelo. Commlssiio JlOt'
lillta 1lc flscnl/saçíio ; seguramente não tiveram sninotcs fiLVomvcis no diplomado,
O Sn. Vio}!:N'l'J1 MACHADO - A Yotru;ão ú
quasi unnnimc n liLVOl' do candidaLo diplo·
mado.
O SR. Cos1',\ Azmvmoo - Entiio porque essns
mesn.s t•ccnsttram, ntó pelJL força, rccobot• us
llscaos do candidato ot•a protestante·'
O Sn. VICENTE MAcnADO- Nilo apoiado ;
niio houve recusa iL fot•çn; o.ppello paro. o
relo.tot' do. Comm/ssiio,
O Sn.. Do:.ur;oos VICENTE -A oloiçüo ó

O Sn. Cost'A Azl~VEDo-Entiio t•cservo.t•·me- nulln.
hoi pilt'o. dar o voto contra.
O Sn. Co•t'A AzEvmon- N•1o vou o.tó o exEntrotnnto, Sr. Presidente, ó incontcsto.vol tremo de pedir o. annullnção da olciçiio,
que nunca serti pot• d~mnis aco.utolo.Ne
Stt. VICENTE MACHADO - E' uma eleição
o Senado contra o. cntro.rlo. monos lcgnl, tãoOlegitima,
como n mnis legitimo. tlosto.
nesta. Co.so., do qualquer candidato diplomado. Co.so.,
Porque póde bom acontecer que o cnudl·
do.to diplomado que espero. n abertura das O Sn. CosT,\ AzEVEDo - Póde ser legitimo.,
porto.s Jlll.ro. en tro.r neste rccin to, niio tenho. e tiio legitimo. como o. mo.ls legitima que tem
tido a suo. ele/r;iio correcta sem vicias, quer vindo o. esta Casa; mas V, Ex. nilo o )lÓde
quanto ú. obscrvaneilt da Joi, quer quanto !t provar e ,iamnis o provar,\. Umo. commfssão
om ~uo ao aclta o Sr. Quintlno Boco.yuvo.,
moralidade rio processo eloitoral.
O que vejo, a simples golpe de visto., do que litz pnrnda do correcção ••.
quanto diz n Commissiio, mo fnz acrodltnr O Sn. ,JoÃo ConnElltO-E púdo fazei-o,
que o co.mlido.to contestante ó o c1ue tom o.
Sn. COSTA Aztwmno- .. , niio olaborilrln
mnlorio. dos votos do Estado do Po.raná : vou umOparecer
attonder its incot•recçües que
do.t• uma ligucit'!l ldéo. d• rnziio que mo levo. fnzom objectosem
do
mous reparos.
o. assim pensar, esperando que o meu bonmdocollcgn,dlstlncto representante do Estado O primeiro cl que niio admittiram-se llscacs
do Amo.zouas, e relnctor do po.rocer tire o.s du om tanto.s secções eleltoriiCS, cujo. votn.Qiio
vido.s que filZem-mo ncredltat' que elfectivn- excedo no dobro da apuração falta poJo. Commente o contestante tem, pcln elelciio hnvldo., missão do Senado, D'ah! conclui que, nas
mais direito n roprosentat• esse Estado do que eleições Otijlo não houve flsco.Usncão, ocontos·
tonto tevo malorio. do votos ; porque slniio
o diplomado.
tivesse, o co.ndldo.to diplomado preferiria até
O Sn. DomNoos VICENTI~ - Nem um, nem que
viessem os fisoaes mostrar sua prepon·
outro,
dcrancia politico. nesses logo.rcs,
0 Sn, CosTA AZEVEDO - Niio VOU ató lti I Sou lovndo a crôr que, otrectivnmente nns .
Por oro. estou pedindo esclarecimentos,
;ccçõos não apurado.s, o contosto.nto teve
Segundo diz a Commissüo, foram tn.nto.s as mnim• numero llo votos do crua o candidato
arbltt•arierllules das mcsus elc/tut•acs, ando diplomado,
niio ·se ndmitt/u tt Jlscnlisttçíio pm• pat·to 1lo 0 Stt. VICENT~ MAOliADO- Ahi ostiio as
contestante, quo levo.mm o. Commissiio ao actas
lllL sccroLnt•lo., V. l~x. póde vel-as:
alvitro de r~bo.ndonat• os votos que pudorlnm
colltet• .Jus authent/cns dosso.s eoccões olo/to- OSn. COS'l'A Az~1v1mo - V~to q uo mn um
t•aeo e prelbrit• t'üo sómento, poro. omitth• o folheto aqui distrlbuldo Jlclo contestn.nte, al·
sou pnt•ecm• lb.voravol ao dl)tlomndo,as secçíiO!l legou-se que nos livros das secções etoitorao•,
eloitoro.cs onda elfoctlvamonto houve llsco.- cm gro.ndo numero, ns ass/gnaturo.s dos pro·
sentes ti votaçiio, niio são como tnand• a Jol :
llsaçiio porpll.l'to do oontostanto.
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Isto é, que um mesmo Individuo asslgnou Posso' niio ter a inteligencia vivaz ( nao
por muitos. Si assim é, oomprchendo o Se· apoiados ) para poder comprehonder os nego·
nado, que ji\mals se poder!\ proceder ao elos trazidos pelas Commlssiles li discussão da
exame decss elelçilo pela lista dos presentes. Casa, E, portanto, apresentar mal a• minhas
Mas, o fucto é que aquello que niio tem o duvldiiS; mas seguramente Isto niio é deocon·
Interesse tão particular por esta eleiçiio, como siderar os memb1•os das commissões.
seguramente tem o honrado Senador quo mo O que digo é que, si fosse membro desta
Commlssiío ( e estou COI-to que niio se olfen·
tom dado tantos apartes •••
O Sa. Do)!INoos VIOENTE - E' que nilo foi dariam os meus companheiros ) lll.r·lhes-hla
a necessidade do estudar mais dela·
eleito pelo regulamento Alvim, como disse ha sentir
lhadamento os documentos· que nos orientasse
pouco.
principalmente em uma quest[o tiio seria
O SR. CosTA AzEVEDo-Folgo de ouvir esse como esta.
conceito do honrado senadGr pelo Paraná, N[o sei si já tom acontecido aqui alguma
porque, si não fôra esse regulamento eu vez arrependimento por actos q_ue nilo possam
teria. tido a honra de entrar nesta cas,., no ser reconsiderados, si ainda DilO !louve neCongresso Constituinte.
.
nhum facto como este a que alludo, é preciso
Mas, esta. irregularidade que se aUega da que o evitemos.
Usts. dos presentes, é de muita ponderação, E' preciso que o candidato diplomado ent1•o
o é facll de ser verificada. Basta que o Se· aqui, mas depois do todas as investigações
nado determino s. vinda desses livros para necessarlas ao trlumpho ; entro de maneira
serem sujeitos ao exame d~ Commlssiio com· digna de um representante do Paraná, de
potente.
uma maneira digna de ter uma cadeira neste
O adla.mento por alguns dias, por semanas recinto augusto dos legisladores da patrla.
e mesmo por mezes, é assumpto que devo 0 SR. VICENTE MACIIADO-AO processo UI•
merocer a deferoncia do Senado, doante da
nlnguem resisto, porque tbi feito por
aeprebensão de fazer-se entrar aqui quem terior
telegrammas
e niio se trouxe nenhuma prova.
nao represente legitimamente o Estado do
Paraná.
O SR. CesTA AzEVEoo-Mns o nobre Senador
sem duvida nenhuma, illustrado como
0 SR., DOMINGOS VICENTE - 0 candidato é édeve,
e
desapaixonado
como deve estar, concor·
empregado demissivel e agente do Lloyd.
dar que todos os obstaculos lançados ao per·
O Sa. CosTA AzEVEDO- Em todo o caso vê feito conhecimento desta eleição siio um
o nobre Senador pelo Paranó. que nilo silo ex· mal .•.
ousados os escrupulos daquolles ~uo desejam 0 SR. VICENTE MACIIADO-Mas onde estiio
osclareclmontos para dar o sou voto con- esses obstaculos! V. Ex. pergunte iL Comsciencioso.
Lastimo !l,Ue s. Commlssilo da Casa, com· missão sl os encontrou.
posta de tão dlstinctos cavalheiros, tivesse 0 SR, COSTA AZEVEDO,,, e que não podem
tido alguma pressa de mais em elaborar o seu ser dispensadas todas as provas para o per·
parecer.
feito estudo desta mataria ...
0 SR. JOÃO CORDEIRO -Demorou bastante, 0 SR, VICENTE MAOIIADO-E porque Ocon,
O SR. CosTA AzEVI~Do -Nilo. foi s. demora testante não as trouxe 'I
ti!.o grande, como parece acreditar o nobre 0 SR. CoSTA AZEVEDO,,, para uma Verdn·
Senador pelo Cearil, porque npezar dessa de- doira decisão do litigio.
longa, niio apresentou a CommlssilQ os escla- Estou bem corto do que o nobre SenadO!',
recimentos lndlspensavelll para determinar tiio constante em seus apartes, bem como o·
os votos de seus collegas.
seu lllustro collega, representante do mesmo
SI eu pertence;se ó. Commlssilo, segu- Estado, se puzerom de parto Interesses o af·
ramente proporia a vinda de todos os dados feições, que1•eriio antes que se proceda ó. este
que pudessem ser obtidos antes de prestar a lnquorlto rigoroso do procoseo eleitoral, para
minlia asslgnatura, approvando a elelçiio do verem esse amigo dlpll)mado entrar aqui de
candidato diplomado.
C!Lbeca erguida, podendo· dizer a onda um do
··
O SR. JoÃo CoRD&mo - A commlssilo que nós...
agradeça a llcilo que V. Ex. e3tà lho pas· 0 SR, VIOE~TE' MAOIIÀDO- Tlio legltimos
sando.
como qualquer dos eleitos pelo Pa1•anó..
0 SR.. COSTA AzmVEOO - Niío dou llçilo Ó. O SR. CosTA AzmvRDo •.• «sou um ropi'O•
Ccmmlasiío e nem ella póde suppor a menor sents.nte do E;ta•lo do Paraná, como sois dos
desconslderaçiío cm minhas palav!•ns.
Estados que representais,,.
·
Intencilo nunca haveró. de minha parte do Quero tilcilitar este prazei' enorme aos nodesconsiderar commlssilo alguma desta Casa. bres Senadores e, consequentemente, niio dou

.

I
~

I•

•

I

'

SESSÃO En!

I

•

17

DE JUNHO DE

1895

07

o meu voto li emendo. npresentndo. pelo Sr. Eu dava nrrhas o. mim mesmo (o confesso
mo.rocilo.l Barreto, digno Senador pelo Estnrlo ngora,lovndo peladiscuss[o),do que uiio tinha
dn Pllt'o.hyua; mas terminarei minhns iracas quet•ido comb~Ltcr a presonco. do nobre Sen~considernçúes, pedindo o adiamento da dis- dor nesta Cnllll.. .
·
·
cussão, paro. que volto o parecer do. Commis- 0 Stt. VJOE~TE MACHADO- Sempre fiz jus·
sii.o ao seio dollo., que,, estudando do novo o tiço. a V. Ex.
assumpto, com n integrldntlo que caracterizo.
n cndo. um dos sous membros, exijo. os csclo.· O Srt. CoSTA AzEVEDO ..• quando o.lgumas
rccimentos que nindtt J\1lt11m paro. ciucidnr o. palavras proleri rei~Ltivamcnte ú. sua eleição.
E que melhoras arriras por1In. do.J• então do
questão.
E' um o.dinntamonto quo não pó•le preju- que fOI' cu mc•mo o a pedido quom introdicar do modo Jtlgu m o p11iz, porq uo n pri- duzisse S. Ex. para dessa cadeim abrilhantar,
meim nocessirlado que olie tom, nessa qua- como tom auriilmntado, tiS discussões da
dro. o.Oictiva que atravessa, ó do snbot• que Cnsu. 1
tem representnntes legitimas o niio represen- O Sr:. Vrct•:NTE MACIII.JJO - Isto ú bondade
tantes de fraudes.
tloV. Ex.
E po.ra isto óproci•o que se conhcço.m to- 0 Slt, COSTA AZI~VF.DO- ]~U entretanto,
1
dos os POI'JMnores das oleiçíics.
pro:urliquoi
o.
S.
Ex.
com
osso
meu pedido
Os nobres Senadores, estou convencido, vi- bem intencionado ; pt•ejudiquei-o,
porque
rão o.uxillo.r-me nesse intento nobre do libm•- S. Ex. podia entrar aqui introduzido
por
tal-os do. vor.erio. que póde causar osto. appro· co.valhelros do m~is honorabilidt~do o do mais
vo.cílo tiio precipitada.
Os honrados collegas porloriio Ocnr certos compctencin. (Nao apoia<los.)
de que si i~r o.pprovado. por este modo a elei- 0 Sn.. VICEXTE MACHADO - Nüo apoiado ;
ção do Po.ranli, havida em 16 do março, o dcsvo.neci·me muito corn isso.
t•nmm• sot•ú. constante até que Ono.lise o mnn- O Sa. CosT,, AzEvtwo-~!as era-me preciso
do.to do candidato diplomado, dcsconflando-so dar esse testemunho. Eu não queria fazer
sempre de que clie niio reprcsent~ legitima- os~entn.c;ão ·dis~o i fui obt•igo.do, como .iU. rllsse.
mente o eleitorado do seu Estado. e que ape· Nao pódo o nobt•c SenadO!' estranhar pois que
no.s entrou aqui po!' Jhciiido.des do Seoo.do. eu appell" agora par~ a sincel'id~de do seus
As sog-uranr.~s que tenho de que assim sentimentos, bem como para os do i!CU bom•ado
pensam os ltonro.dos Senadores pelo Parnnú., coiicga, solicitando um momento de ~tton~iio
c rcfiexüo, pedindo-lhes que pensem bem nos
creio que niio serão iludidas,
O honrado Senador por esse Estado, que inconvenientes que podem vir <le uma appro·
tantos apartes mo tem dado, mcstro.ndo o in- vaçiio pt•ccip!to.da do parecer : na conven!on·
teresso que toma ness~ oloiçiio, ollo mesmo cia que devo rosuitar de Qm estudo mais se·
rlovo conhecer por si a posição csquorrto. g-uro do processo havido para preencher a
daquello que vem tomar assento nesta Casa, vo.~a (;i ó passivo! ser preenchida), deixada
por approvnciio do Seundo, ·quando fóro. o. neste recinto pci~ nomencüo do Sr, Ubnldino
opinião publica entendo que o.s cleicucs que o tlo Amnrul p11r" o Supremo Triuuno.l Fetrouxot•am :~qui (o seguramente entenderá dera.!.
mo.!) não tinham aquoilo titulo neces; ..rlo 0 St:. VICENTT~ MACIIAD0-0 mesmo p~J•tido
. para imprimir-lhe todo. o. forco. de roprcson· que elegeu o Dr. UUaidino do Amaral, ó o
to.nto lc~islativo.
mesmo que manda po.rn aqui ngor~> o SJ•, Ar·
Eu mesmo, quo.ndo se o.prMentou cm dis· thur Abreu.
oussiio o po.raccr, que raconhocio. como Seno.· O Srt. CosTA AzEVEDO- Neste caso, houve
rtor, o honrado colioga, o St•. Vicente Mncha· as me:nnn~ it•l'eguhwidndcs que se nponto.m
uo, :~lgumas palavras aventurei p~ra escla- no paJ•ecet• tia Commiasão ! Desejava que o
recimon tos.
Senador me confessasse Jhtnco.meute
Niio foi meu intuito demorar os trinmphos noure
si assim ó.
de S. Ex.
ó, ou mo uno com o. vozol'in. ex·
AicgJ•am-mo sempre os triumphos tlo quem So o.ssim
t\ Caso., pnm dizer que S. Ex. ontiio
quer que seja, c não se compadece com a mi· tranha
entrou pm• csins pot•tas tüo o.bortas como
nha no.tut•eza, ji' tão calejado. pelo tempo, o ni\o
os
seus
meritos pollio.m c tleviam exigit•. Digo
· pelos omuates do. vida, vm• t!'iumphos opho- quo o St•.
Ubnldino do Amam! niío entrou
mcros que niio representam " verdade.
aqui
com
um
!ll'Ocesso eieitoml O. flliQiio do
Hei de sempre erguer minha voz cm occacstó. em discussilo, porque eu· mesmo niio
. siilca como osto.; e ~ pt•cvn de que sou doei!, que
quanto mais nquclle homem J•eque nilo abrigo paixões, ó que logo que S. Ex. ontl'll.ri~,
spoitado
por
todo o paiz.
Joi reconhecido, fiz chegat• um podido ó.
Moso. para que mo nomeasse o.ftm do o intra· OSn. CmusriANO OrrONI.-Apoindo; ó prociso O.J'rcdnt• ost!L comparação.
duzir neste recinto.
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o Sn. CosrA Azmvmno,-Eijtou contesumrlo
uma proposlr;fio Jançntla tüo Jltcllmonto pelo
Sr. Sonatlor do Pnrantí.
0 Sn, VICENTE MACIIADo:-Faci!monto niTo;
o partillo que fez esta eleição e o mesmo quo
trouxa nqui o Sr. UIJIL!dino o que mo elo·
gcu.
o Sn, Co~rA Azmvmoo:-0 Jlnrtillo [lO<IiiL
set• o mesmo; mns os cnndidntos diio ceJ·~•·
Jbrç~ ús ~prcsentnr;úos tio [lartido. 1\mrlo de
~pt·escJtt~r dous candidatos, consitloro S. Ex.
que a preponderanci~ polit.icn dosclwfosn.pro·
sento um Uhaltlino o um.··. qualqneJ• ci·
tiadüo cm couui,;ücs que niio ]I01lr.1n ser co1npa1•ndns (la que nworec(~Jn itrJIWilo.

com quo deve mostr~1· ao pa.iz quo ropro·
sontlL o seu Esttulo.
Os Sns. OOUINOOS VICENTE ll VICENTE MA·
CIIADO <!nO nportos.
o sn, cas1'A Azmvmoo-V. Ex.. 11tcil om
dat•!Lpartos o trazot• cm zlguz~gu os ora·
Uorcl:! quo não estilo acostumados u. csl.o occu.~
110, pótlo allongnl·os, esclarecc!ldO a questão,
untes mesmo do suiJit• !1 triiJU!III/; eu os desrüo;
Acha s. Ex. inconveniente nos JJcgocios
publicas que reclamam a ul;tenção do Senado,
querm• esto ter esclarcoimcntcs mais_ !LU·.
Lhenl,icos soiJJ•o o que occorreuna cieH;ILo do
10 1Jo l\fa.r•ço no Estnlio do PnJ•aul~ ?- Aelut
mais proj lulicinl osso estudo, quo ou o outros

!
r

Ac!UiO as Yotar;Uos.siniio at3 mesmas'{ Scgu~ llosPÍILHJO~ Jhzot', do CJUO clnt• ontnul11 npprcssa11a'diL '" um cidntlii.o, embol'IL aqja. muito

ramento uiLO.
·
os nossos }lil.rtitlos não estão al'l'c~iplOil..
ta.dos comO bn.tttlhõcs militares, :mlmnssos,

I

II

I

1Ji1ruo, mas quo vom com :mspoitus de ropJ•uscÜt1w, 11 iin u maio1•iu., IIHU:I n. miuot•ja, do
eleitorado do. seu Es!!tdo!
O honrado Senadot· om npaJ•Les rospond•l:
qual ó m~tis util aos interesses do p~iz o !L
honoru.IJiiitlu.do desta Casa: deixar cnt••ar
immmliatnmente um candidato que vem
lndentlo de tnntns duvidas, ou demorar a
entrada, pnrn se estudar á luz das provas
Ienes o que ha do exncto nn olciçiio que
temos tle apreciar 1
O que scriL melhor, termos UCJÜi o sou
n111igo cnntliU.nto com tluvidml I;JÓrius sohro u.
lcrrU,imitlaclo do seu diploma i oU o Lm•mos
coln o prestigio ncccs~nl'io .. indisponso.vol u.
um ,·ordudciro aleito tio Estado do Paraná.?
S. Ex. retira-se e não quer tlizoi' o quo tl
mais conveniente. Jlnstar·me·hia este f~tcto
pnra vriJ• que S. Ex. está sornpro IJnteDtio no
mes1110 po!llo: isto ó,-que não hiL prova dns
allcgn r;õcs J8i tns contl'n essa olei ~·iío, rccobidiLIJ
Jlola Commisoão do Vo1;lficação de Poderes e
Jlois que eiln deve ser appJ•ov!lrln.
E, som do mo.noirn. alguma Jb.zcl' o ulcnoL'
reparo, niío só porque nüomcam•iü. lsso1ln.tlo,
como t~miJem porque niio .c~be no.s minhas
intenções, noto uma l!Ll ou qual in<liffo·
ronca no estudo da questiío, aliás tão só1•ia,
E se não, vej~mos. Percorramos as nossna
vistas sou1·e as cadeiras vazios da CnsiL. Acaso
ho parque quem full!t niio tem a idonoldndo
precisa pura esclarecet· a questão 'I ( N<lo

movendo-ao a 01•dem do éomm!Lndo, E, si
bem que muitos politicas nccrctlitcm quo tal
deve sot• a disciplina dos partidos, ou nilo IL
nccoito· não quero eloitoJ•es sem conscienci~
<lo voto, que•·o oloitores obedientes a seus
Iogltimos chefes mns consciente tio sua autono!roi~. 0 mesmo Jlartido que np1:csentou e
tt•ouxo ntó esta Cnsn s. Ex. 6 0 sr, UIJdt!lno
do Amo.rnl, esse partido, cle~ondo o cnndi·
dato diplomatlo púdo o ter tbito pot• modo
tão lrre"nlo.t•, quo não 1'30 com/ladet,~íL com unm
eleição S'et•i!L e <lignn. ~o Smüu o tla ltopublicn..
.ll't cm n.pn1•te8 lbi dito quo n. cutl'adu. rlo
Sr. Uhaldlno do AmuJ•nl nesta. C:tsn não fo,i
precedida do cot·te,jo indecente do que nos da
noticia ~ Commissão de poderes, CJUanto u.
eleição que su discute.
o sn. VIoEN 1· 1~ 1\fAC!IADO t!iL um apat•to:
O Sit. CoS1'A AY.I~VruDO'-A olei~iio de V. Ex.
teve o mesmo cot'll'jo'l N11o ó pOllsivel. O St·.
Senador, porém, scgnramoute.uncioso do tc1•
uma Ca.I'l'Oirn. vol'tiglnosa. nu. }loliticn, }101'
isso mesmo que ó,jovcm, vorla o grande 1•e·
rigo de sou nautragio, si ontrnsso u.qui POI'
estn. fórrn~.
..
Nilo conhcr;o o cnndldnto diplomnt!o, niio
sei se óvelllo olt moço; mas, pondo de [lat•te o
interesse do uma cudeii·n nosta Casa, ll~ de
elle seguramente annulr a que so csmer1lhe
bem o pt•occsoo todo havitlo nus eleições,. si apoiar/o.<,)
•
tem conscioncia de que representa a lllltloria Mns ponham rlil parto Isso; estudo·se "
do cleit.ol'ndo. So os nob1•es Senadores nilo OS· quO.tilo como ella ilove sor estut!IL!lu.. Nilo
tiveJ•om do uccordo com os mous desejos de posso di1.er m~tis [lorque n. ,Commissi\o niio
ver bem csclllrcciuo o nssumpto, nilo por pa· nos deu elementos pM'n h• alem.
lavras o dlsctu·sos som l'und!Lmento mas,····
o que n Commissão me diz ó que niio vote
o SR. V!OENTl~ MACIIADo:-E' o que se ostó. pelo sou 11ureoer; pm·quo nfinal, o quo tl CJUC
fazendo; nind!L ni\o so apreseutou IIIII!L prova. a Commi•siio diz 'I Diz que aput•ou tão SÓ·
o SR •COSTA A~•~vruoo:-Pois b11squemos ns monte ns eleições que correram com tiscall·
provas; vamos levantar .estn cut!eit•a do hon·j snção do unlco candidato opponente ou dlplo·
r11do cnndidnto sobre fnnd~mcntos solidas, mudo,

11

i•
I

IJ

SESSÃO EM

17

DE JUNllO DE

1895

99

i
I'

I

qualquer quo ollo sej~, som esse pro•
stigio de um coomcionto immcrico elevado
som o qual fiet1 cortad~ pela rniza capacidade
moral de aqui entrar; ncrcdlta o honmdo
Sanador dJgo que esse collegn. posso., s~m osso
requisito, tlnr tis lois do 1no for um dos
colioboradorcs o respeito ndlsponsavol do
paiz inteiro! Eu niio acredito quo o nobre
scnndol' assim penso.
O nobre s~nadoJ• solJo portbitamcuto si, algumas dessas actas oloitoraus que niio foram
attcndidns pela Commissiío tle Verificação tle
Podcres, niio trnziiio tombem votnçiio para o
competidor 'I
O SJt. VIOE~'TE MAOIIADo-Trnzi<Lm 200 o
80
~i11s tlcst11 ILJJUI'tu;;io que rcsultotl! r.to tantos votos JlM'iL 11111 o 5.000 o tantos voto•
não precisn. Ue provas, '()Orquo ú 1L Rommo. ;wi· pnra outros.
thmotic• tios voto" colltitlos ti:•' authontic:lll O S~t. Cos1'A Az~<:vEuo-Porquo então níio
dessas Hom;ücs. Dir. n couuni::;silo que no di pio- olt:mrvnr:un o quu u. lei impüo ús moso..'3 olcl..
mo.do coubcr:tm I f182 votos o n.o concurronto tornes 1
!08\J votos. A tliJ!'oronço. ó ilo 503 votos.
Porque fizeram esta .Junt" npuro.tlora, ln·
O Stt. VIomm•m MAOJJADo-Deixo.ntlo do tolmmento tlcstoo.nto dos vroccssos legoos, o
apurar po.J•a o concurrcnte duzentos o tantos· tão destoante que o honrado companheiro do
votos e paro. o diplomado cinco mil o tantos nobre Senndot• pelo seu Estado o.indn. hontom
votos.
me dizia quo esta npUJ•nç[o ora uma couso.
O Sn. CosTA AzEVEnli-0 lacto ó quo a apu· quo o vexava!
rn.cilo l'eita ·poltt commissfio ti~ 277! votos O S~t. VICE~'TE MAcJJ,\DO-A apnrnciio!
pnrn osso pleito. Encaremos por emquanto
.' d
"questão siunonto poJ• esta foco. O nobre so- O ~lt, COS1'A AzEVEDo-A formac;tO essa
nndoJ' rtuerori• quo o snu Eslaf!o sojtL ropro· ,Juntl ·
sento.do n.Jmwts por 2771 oloitorcs '! Nilo ter{t Porque ontiío Jizmoam urna. Jnntn. W.o cheia.
o seu Estado no menos 25.000 eleitores? gu do vicias quo so communicnm nos netos que
não crciu quo a pop,ulação SI.\ÍU. tão diminuitla. pl'a.ticarnm 'I
no Estudo do PtLrnna o Liio atJ•uzntlu no ponto Porque'!
do retluzir o eleitorado a c"sas propoioções Porque pOJ' exemplo não loJ•am buscar os
mininas, como Jhz crm• a. votação do totlns ILS cinco oloitus mn.is votutlo~ o os cinco menos
sessilos eleitores, a q na! di• :tponns 7007 votos, votados tios supplontcs, como mnndiL a lei ~
Itocordo·mo do ler visto em umlL eleição, O Sn. VIDENTE M.\CJI,\DO tliL um apurte,
procedida pat•a preenchi monto do uma vng~t O Stt. Cost'A AzEvEoo-Mn,, VOl'fJUO ontiio
do senador cm um eloitoJ•ndo do vinte o oito invoJ•teJ•am as büi!S normna da loi, se pt•ati·
mil e tantos oloitoJ•es, tor tido 0 cantlldnlo cnndo erros o nrbitrariotlntlcs, pelos qmios
tliplomado oaocoito t1•cs mil o tantos votos: devem ser proccssados e punidos i
e lembro· mo teJ• ouvi<lo dizer o nosso fltllocltio PorquB fizeram i~to 1
collegao Sr. Saldanha Murinho a mim o cm Quer o nobre Senado!' que ou acredite que
companhia de outros, o soguiuto:-Bu nunca siio !tio ingonuos os cheios do seu parlldo,
entraria naquelln. Casa com Ires mil e tantos naquelle Eslt•·lo, que p!'ttlicassem isto som a
votos de um ololtorndo do mais do ~8.000 cio i· convonloncin tio diploma No o candidato,
toros.
que nltl espora para entrar neste recinto, e
A honorabilidade do quantos protendom sem "convonioncia ainda do ombn.rnlhnr o
vir aqui, meigo um coJ•to _co~fficionto numc· reconhecimento tio direitos do sou campo·
rico do votos om rolnçtLo n totu!Jdndo dos tidot•, 1
votos do Estado quo venha representar. .
. • Acredita o honrado Senado!' pelo P~trnmL Nüo; niLO npprovo, nittl dou o meu voto
que o coelllclcnto numorico da votnçiio niio uo substitutivo tio hourado Sentulm• peln Pa·
contestndn, que tl'O.z o cnnrlidnto dlplomntlo, r~l1ybn; niio, niio quero t1. annullnviio da ele!·
cnrocterlsu 11 honm•nbilldnclo precisa para en· çiio, omquanto niio csti VO!' convencido de que
trar aqui e vir auxiliar nos seus eollcgM na olln ó procedente; quero u vorlflcnçiio, o exn·
J'ormnçiio dtLB lois, quando de tontas lois pro· 1no detido, consoiencloso, legal do processo
.
cisamos pat•n corrigir o• nossos vlclos, que haviclo.
lliio to.ntos1.,Suppori• o nobre Sonudor quo um ll' osto o devo!' do Sonudu.
O Sn. VICENTE MAOIIADo-A Commisüo quo
explique Isso.
o Sn. Oost'A Ar.EVIIlno-llu .iti. po!li no meu
honrado amigo representante do Amazonas,
para mo escIarocor.
O Sit. FIIVNCISCO MACIIAno-E hei do os·
clnroccr.
O Sit. Cos1'A Azn:vn:uo-0 quo a commissfio
diz ó que apurou as eleições que tiveram fls·
calisnçiio.
o Sn. VrcENTm MAcuwo-0 que niio quoJ'
dizm• que as outras sqjam nullns.
O Sn. CoS'l'A AzEVEDo-Muitos potlom nilo o

collog~.
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NiLo sol qnal seri1 a dellbemcão final; mas,
o que entendo ó que devemos Jítzcr respeitar
o voto.
Nilo se respeita o voto fugindo dos pro·
vas, que porvontum se possa te1• da BUIIiB·
gltlmcdnde; nilo se respeita o voto, vlolentanelo por todos os meios, por esses nrtiflclos
conhecidos dn politicagem, qac veio dos tempos passados o que medra frondosnmente
· nestes tempo.< ela Republica.
SI fosse occosliío opportunn., embora dosoJlnllll.Vndnrnente, ou, que lidei muito em
eleições, poelerl:t 1i1zer um confronto dos
desvios dnquellns ópocos com os que se praticam, ~uo se toem pmticodo depois de 15 ele
novarn r•o de ISSO.
E bastaria, para dar ganho de causa no
que se l'nzln nos tempos idos, quando camparado com o que vemos, bastaria citM' o empenha constante dos legisladores do então,
procurando melhorar, em face da lei elci·
torai, o processo elns oleiçõe•.
Nós vimos sempre, desde muitos annos, a
tcndenci~ que havia, u.pnrto os abusos que
so commottiarn, n tendoncin quo lmvia para
npm•ar rnelhol' o voto popular,
Chegamos ató a ler uma lei, que me p~rccla conveniente, a do 1846, para os proeessos oleitorncs.
Mas, na Republica, vimos logo, como pnn·
no de ~mostra, como bandeir~ desti•ald~d~.
Jl~rn eleiçõs futuras, a lei por ahl chamadaCasario Alvim.
Ull Srr. SENADOR- condcmnnda por elle
mesmo.
O Su. CoS'l'A Azmmoo-Ella foi feita seguramente sob n impressiio, direi menos sensa-:-a,
d~ possibilidade d11 volta do reglmen dee~h ido.
Queria-se n todo o tranoe um sim de
npprovaçiio ii nova ordem cstabolacida ; mas, esS(•-sim-virin. o.indn. me.:nno com uma
lol,u mais g~rantldorn. da liberdade.
Nilo ó da acreditar que um povo que tão
facilmente ncceitou a mudança de ~ovorno
cm uma upoca, em que se dizia do li erdnde
e de p!•osper•idnde, o quando não se solf1•ia os
vexamos pela vidu., niio er!l ele esperar que
um povo t11l, •lepois de proclnmndu a Republicn, ess~ Jilrm11 do governo, que se diz do
povo pelo uovo,não ora de esporar• quo, ainda
ao som dos musicas que por todn pn1•to o
governo provism•lo tilzia ocboar nos ouvidos
dtL Nnçiio, essa povo o por consoqucncin.,

seus eleitos, quncsquer que fossem, em sua

••

mn.ioriiL, não o.vprovn...qsoru os ucontcchnentos

que viornm dn revoltados quartels em 15 do
novembro de ISSO.
Acccltaria o povo a nova fórrnndcgovorno:
com 11 dilfercnçn unica (e pat•a este pente cho.·
mo a nttençíio do Sanado) cl que houve multo.

.!
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gente por multo tempo, não sei se aindtt
ngora, que suppoz tudo isto, que tem havido,
llle~o.l: porque não queriam receber o fuoto
consumado, não queriam accedltnr que os
eleitos pelo rcgulamento-Alvlm,-ropresenlassem a vontade nocional.
Mas cu, Sr. Presidente, um dos menos com·
pete11tes, para fullar dos acontecimentos de
1889, em que tomei parte pelas clrcumstan·
elos, pelo dever, eu mesmo receberia, como
timbre da vontade nacional, o que fosse deli·
berndo pOI' essa ou outra qualquer nssom·
bléa constituinte.
Tinha pnrn mim o que penso nind~ bojo ;
que voltar atraz seria a maior desgroç~ p~ra
este p~iz.
O que nos cabo agora fuzer ó melhorar,
caminhar, nüo cessar de caminhar, mas
som\)re trilhando pelo melhor caminho do
dira1to, r•etbrrnando os nossos mitos costumas,
~fim da fazer o povo comprehender a ac~íio
qtie devo tornar em um govet•no republicano,
afim de fnzol-o cornprobenrler que elle deva
interferir na adrnln\Strnçiio publica, por maio
do voto.
Pois, se é por nsslm dizer o ponto cu! mi·
nante d~ estabilidade, do progr•easo, da fór!U&
republicana a lnterferencla do povo pelo voto,
como o nobre Sen~dor pelo Par~nó. se obstina
~não receber o alvitre que otrereço, de procurarmos melhores informações, para que o
sou Estado tenha legitimamente Peu terceiro
representante nestaC~sa, llgltirno, como jó.
tem os dous que estilo reconhecidos 1
Qulzera ter a influencia &recls~ no ani·
mo do nobre Senador, pela u elcíio, para pedir·lhe que ma aux!liasse neste desejo: coad·
juve-me S. Ex. no intuito de fazer cnbir ~
'emenda do honrado Seuador representante d~
Parahyba do Norte, que propõe a annullnçiio
du.s eleições, e o processo du.s autoridades que
as tornarAm monos legitimas.
Nilo fllÇ&mos isso ; fuçamos um exame mala
detido, melhoremos u.s nossas informações,
entremos em um estudo menos apaixonado e
demos tempo no tempo, e depois cada um
cum~ra o seu dever de conformidade com o
resu lado dessa exame severo que deve haver.
E si então descobrir-se que :ha autoridades
que Intervieram abusivamente no. pleito elei·
torai, tenlmrnos o deeprendlmento preciso
para exljir auo toes autoridades sejam rospons~blllsa u.s o punidas. . .
Daremos assim um exemplo no povo de que
os seus !'apresentantes ,nesta Casa querem
gan•utlr-lbes o dhelto·<lo voto e 'do compnrtlcleacão n11 ndmlnil!tracilo da Republica.
Suo estes cs meus votos sinceros, que niio
levam a miníma Intenção de prejudicar o
candidato diplomado, til.vorecendo o contes·
tnnte,
Si, por ventura, esse estudo niio Jbr dellbc·
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rado pelo Senado, c meu voto serít contra o
candidato <llplomado; porque o que vejo no
parecer da commls,ão niio abona a legitunl·
ilade de suaent1•ada nesta Casa.
Estas palavras ditos, som quo tivesse intenção de fallar,e de um modo despretencloso,
devem, e eu assim o espero, convencet• nos
nobres collegas, <le que o meu fim ó nponas
esclarecer-me, e dar nrrlms I1 SS. ICEx. do
que eu desojo imitai-os no procedimento
cerrecto que sempre demonstrarão ter.
Em conclusão, Sr. presidente, vou propor
que voltem estes papeis lÍ commissão, para
. que s~am novamente estudados, e po"n o
Senado collocar·so em condição do poder bem
oconscienciosamente dar o seu voto sobre esta
questão.
Vem I1 Mesa, ó lido, apoiado o posto em dis·
cussão o seguinte
·
Requerimento

1895

101

sophlsmas cm que se tom vtvl<lo, desde ~uo
se tot•nou realidade aquillo ~ue pediam todos
como melo do so chegar it verdade constltu·
cio na!.
Ha outro. mzão justificativa do requerimento <lo nobre Senador pelo Amazonas para
o adiamento. Consta que o c.•n•lidnto diplomlulo era dcspnchn.nto dn.

alfan~eg11,

c estava

o.lndo., no tempo dlL elol<;ão, dentro do pra>.o
do. incompiLtiiJiiido.de. Sondo assim, ostó. in·
cu•·so no n. 9 <lo ai·t. 30 da lei eleitoml: e o.
commissüo precls11 oht••r documentos a l'e·
speito, para fundamonliLt' seu parecer.
Consto. lambem que o candidato diplomado

ern. ngento elo I...loyd. em Purn.no.:;ruti, e o Se·

nndo precisa ser esclarecido sobre esse ponto.
Po•• tudo isto vota pelo requerimento de
adiamento pa••n que voltem os papeis ÍL Com·
missão.
O Sr. Leite e Olticlcn-Sr. pre·
sidonto, não pretendia tomnt• parto na dls·

Requeiro que voltem á Oommlssiio os pa- cu~sü.o, e nü.o virin. à tribunn.,si nü.o se tivesse
peis rotativas ii eleiçiio do Paraná para de ventilado " ~ nestiio do saber sl o candidato
novo estudai-a com os documentos prociRos. diplomado oou nilo incompativel para a eleição.
. S. R. Sala das sosoues, 17 de junho do 1805. De facto, tenho duvidas relativamente li.
-Costa A=evedo.
procedencla <la Hidçiio que '" discute. Notei
que o. Commissiío <lo Constituição e Poderes
O Sr. VIrgUlo Dnmnlillo, depois niio conclue de aecordo com as premissas que
de lamentar que não estejam presentes ao estabeleceu, julgantlo·se deo.nte de uma im·
debute todos os Srs. Senadores, que teem do possibilidade legal para o. annuilnção das
julgar as eleições do Paraná, declara que eleições, que transparece das suas palavras.
vota pelo requet•imento do nobre Sona<lot• Des<le que tin ho.m compat•ecldo 7.000 e tantos
pelo Amazonas, tanto mais quanto, ao entrar eleitores, o o. commissii.o n.nnullavtt eleições
hqje no Senado, recebeu n incumbencia de em numero do 4.000 e tantos votos, ficavam
ser portador de um requerimento. que não os dons candidatos com 1.000 e tantos votos
pôde apresentar porque estava esgotada o. ca·'num. Parecia que não se davn o. eleição
hora do expediente.
por fali&' do representação da m~tiorin dos elei·
O ot•ador !li um requerimento do contes· tores que compareceram lÍ urna. Si tivoseem
tanta, pedindo o adiamento da dtsous•ão por compo.reci.Jo po1• exemplo 200 eleito1•es, e
um prazo de 20 a 30 dias, paro apresentação o cMdidato diplomado tivesse 120 votos, a
de documentos, que invalidam a eleição do maioria do eleitorado que compareceu estava
candidato diplomado, o diz que o Senado, na representada. SI a maioria dos eleitores nilo
qualidade de juiz não devo indeferil• esse po· tinha comparecido, o. culpa m•a dos eleitores,
dldo.
e o candidato estava eleito pela maioria dos
Nota as Irregularidades, que levaram a eleitores que tinham concort•ido lÍ urna.
·
nobre Commissilo do Poderes a deixar do Mas o caso aqui nüo ó este; aqui dá·se um
parte o. neta da apuração geral, para Ir npu· facto especial.
ror, secçilo por secção, as netas po.rclaes, que Compareceram 7.000 e tantos eleitores;
lhe chegaram lÍS mãos : nota a tillta do nu· mas n Commis•ilo despresando completathentlcas, gue nilo vieram, e que não o<tiio monte a acltL do. apm•nçiío get•nl, o lhzondo a
accusadas de nnllldade, tacs como as do ltlo n.pnrnçito por si, chegou no t•esultndo de en ..
dos Puta;, S. Matheus, Rio Clnro, 5" e 11• cont••o.t• qne os votos da g1•ande maioria dos
secções da copito.! e out,rns : nota qne as elel· eleito••es tinham sido tomados irregularções de um Sonadot•, de trinta Deputados t'e- mente, o, portanto, annullou a representaçiio
deraes e a do Prefeito municipal tbmm npu· dessa gi•o.ntle maioria <lo eloltoros.
radus pot• uma mesma junta commum, que O Sn.. Pn.ANCisco MA.OHAno-Annullou o.s
ni!o era municipal o não era estadual, e que
o.put•ou seguidamente o. eleição fetlero.l, n es· eleições.
tlidual e o. municipal; o lembra que ó pre- 0 SI'· LEITE E 0ITIOIOA-Annullou as elol·
ciso oncerrnr·se este perlodo do burlas o do ções; mas o.nnullou lambem a maioria do
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•lcltorndo. Os que fornm votados tlvc!•nm n
l'Cjlresonlll~ilo do eleitomdo, como diz 11 lei 1
Nao; tiveram 11penns a representnçiio do um
terço. A Com missão niio podia apumJ• essas
elelcõcs, porque considerou que alias estavam
eivarlns do nullitlndo i mns lL Commissiio Ilótlo
garantir, por ventur11,que nessas cloiçües que
nüo apurou pO!' nullidndc, não estnria a
verdadeira mnnifcstnçiio do clcitorndo que
concorreu li. urna 1 Nüo sn.bemos. Si a eleiQiio
niio tivesse sido vlcindn, opassivei que ossos
votos que conco!•rernm iL um11 de um modo
frrc~J"Uln.r, niio tivessem sido dn!los n. nenhum
dos dois candidatos, e sim tt um teJ•coiro; c
(lSSo terceiro seria. o eleito. Em todo o caso, o
dlplomndo c o contestante nilo cstlio perante
o Scnttdoroprcsontando ~maioria dos eleitoras que compareceram a urnn, porque essa.
mnlo1•ia foi excluit!a. O resul tndo sel'ia, pois,
nnnullm· 11 cloiçiio por fltlta 1lo ropresentnçiio
da maiorill do eleitorado.
O SR. l'MNCisco MACIIADO dit um apM•Lo.
0 SR. LEITE E 0JT!CICA-EU niio estou cen•
surando a Commlssiio. A Commissiio nilo se
julgou competente ; mns o Senado pôde fa·
zcl·o. Eu estou ntó justillcnndo o porecer do.
Commissiio. Eu disso desde o principio que
tro.nspareclo. no parecer do. Commisaiio osso
IJCnsamento, mns quo a Commlasiio niio o pro·
poz porque se ,julgou obsta•lo. por disposição
lcgnl; o Sonndo, porem, póde 1\l.zcl-o.
Portanto, St•. Prc.;idontc, o que o. Commissilo
propõe é quo scjo.m annullados os olcir,ücs do
65 coUegios, o sejam o.purndas ns elolções de
42. Opponho·mc n isso ; niio pódo sor. Annul·
lndas as eloições do 05 collegios, rcsbtm npcnus
42 actn,s pnra serem apuradas, o 11 oleiçiio
rcsultanto dOSSits 42 notus niio pódo representar a moiwin do oloitorndo. Isto ú J•a.
zoo.vel, ó legal; o o Sonnilo pú1lo dcli!Jcrnr.
U'! Sn. S!cN.Inon di• um u}lltrLo.
O Sn. LmiTE !C OI'I'IOIDA- Diz o honrn,.Jo
Scnnllor que' iAto ni1o rHI.it. na loí i mns ou

,o'

pergunto: estit niL lei que •e.io. considornilo
olclto Sonntlot• ou deputado quem nua I'Oprcscnto o sou E~tatlo1 E como so rcconhcco <JUO
um co.ndidato represento. o cleitorn,Jo do sou
Estado? Pelo. mawrio. do votos quo ollo rocobo de seus oleitorcs. Mas, si o. mtJiOI·In
•lesses votos foi annnllnda por Yillios no
sou rccnhimanto, 11 conclusiTo fJUO n Sonndo
de vlo. timr 1lostt1 dlscussiio, soria o. nlliiiilln\•iio
da clolçiio, o.Om de que estes cnndiilntos, ou
outros qunesquor,lbs>cm novamente dlsputnr
pernntc a m•na o. representaQJ1o do seu Estado, procurando obter a maioria rcnl elos
votos do oleltorndo,
''
O S!t. GicNmnoso PoNcm-E si houvesse
dlsporsiio do votos pOl' outi·os cnndldatos'l

O SR. LEITE OITICIOA - A maioria seria a
dnquello que obtivesse maior• numoro do
vutos, representando a mal01•ia dos que com·
parccci•am.
EsltLS oram as iluvltlns que mo occorriam a
respeito desta oleiç[o; mns, trnt.ndo-so do
de um requerimento do ndiamento, o tendo
sido lovantndn a qucstiio de incompatibllida,Jo pelo honrado Senado!• pela BahiiL, tendo
ou tido conhecimento desta ~tllegnçilo tlo ln·
compntibilidndo, procurei estudur n. ~uestiiu
para lilrmar o meu juizo.
Nüo qulz que tivesse do pronunciar-mo ou
deixar do pronunciar·me rolatlvamento R
esta eloi•;[o, sem discutir esta quostiio, que
ó da mnio1• lmportn,ncitL om rolitçiio no reco·
nhecimcnto dos podere~.
AllogtL•So que o cnntlidnto diplomado ó, ou
foi despachan Lo goro.! da alfundegn. Eu p0r·
gunto ti commisstlo: li OXItcto isto 'I
O S~t.FnANCJsco MAciiADo dá um aparto.
0 Sn. LEITE E O!T!CICA- 0 honrado Se·
nadar pelo Pamm\ assovoi'n que Jbi ; mas
s. Ex. n[o púdo respondei• si foi <lontra
dos seiomozes tl1t incompatibilidndc. Pa1~co
quo lbi.
Porgunta·se: o despnchnnte gorai tliL Alflm·
dcga estti incompatibllsado pela lei pnl'IL sor
eleito Depntndo ou Scnadm•? E' n. qucsblo. E"
o mesmo quo persuntnr: o despachante geral
da Alfundega pertence ao numel'D dos fnnc•
cionn.rlos ntlminlstrntivos demlsalveis nd ""wm, segundo n. lei eleitoral,§ i" don.rt. 30!
Com conhecimento de causa, cu vou expor
no Senado n. materla, porque tenho em miio
o. Consoililaçiio das Lois das Alfandegas, assim
como o Decreto que dispõe sobro os despa·
citantes:
• Tit. 3" 1ln Consolidaçiio uns Leis das AI·
lilntlcgas (Lo.),
UM Sit. SI<NAnOit dit um apni·tc.
OSn. LEI1'1': m0I1'ICICA-A lo! n[o diz-em·
progo publico-a lei <li?. com muita concisiio,
e ou chagarei ti mziio tlesta disposiGito 41\Jnc·
cionnrio o.•lminiiit.t•nt.ivo, 1lemissivcl indcpene
deu to do sontençtt>.
Niio preciso do;ccr a oxpllcn~• uo Sonntlo u
que quer dizcr-l'uncclonnt·lo ndminlstrativo.
Quolquot• individuo quo desempenhe func•.~üos, 1hzontlo parto lln. rulJJJinlstrn.r;iio publica,
li um J'III1ccJon11t'lo desta ordem e o rlcspnclumto da Allltntlogn ÚIUm't\mcclonnrlo quo
estt\ dentro do uma ropartl~iio publica, pnrtt
lltzcr um scl'ViQo, quo ontcnde tnnto com o
pnrtlculat', que o ltpresontn, como com n Al1\uulogn. flUO llOt•cebe n. rondn., e com ·o rnspcctor d11 Allllndrga quo o nomea.
UM Sn, SI<NADOit ú um ngonto do commercio.
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O SR, LttTE ~ OtT!C!O,\-Sl fossB agontB do as irl•egulnridadcs provadas ; niio fallo roln·
commerclo não podlo. ser nomeado llolo Ins- tiva.monte U.s niio provndu.s.
pector do. AUontlcgo..
Eu mesmo tive om mãos estes papeis, ~s
Nilo ó o.gentc do connanço. üo commm•,io, twlei-os, estudo! um protesto, que tbi ~tpro·
ó a~onte üc confinnço. üo Inspector do. Al- •entodo, contt•a irrogulnrldndes do actos ovefandega, ó empregado publico como ó qual· rifiquei quo as ullogncõ~s niLo estavam pt•oque1• outro; digo mais- a sun c:tthegorla ó va•lus, e, por Isso, quando deixei a Commlsató inferior a de 011tros funccionnrios, porque siTo, tinlm opinião nin•ln niio lbrmndn, porem
ollo deponde, não só do Ministro como do bom encnminhndiL reintivamente no diploma.
In•pcctor.
Mas surgem depois as o.ccusn.çücs contra. o
Vou continuar o. leitura dos artigos refe- neto da junta npnrudorn, para IL qual mo
rentes aos despacbnntcs.
chamou o. attenc;ii.O o meu honmdo callcgn,
(Lanáa) •0 nunoro de dcspnchnntcs ser•í membro da Commissilo de Constituição o Po·
fixa•lo pelo Mlnlst.ro do. Fnzondo, sob proposto. deres; posteriormente allegn·se a incompnti·
dos respectivos Inspoctoros,
bllid>Lde.
(Continuando a lar) «Os dcspnchantcs tet•üo Desde que a Commissii.o rot•mula o seu pn.excripturaçüo regular o limpa dos negocias l'ceet•, umxnndo trnnsparecer claramente os
O. SOU Col'!l"O, •
VÍCiOs fjUO COcOOll'Oil nas o[eíçúes ao jlOO!O do
O agente do commoi•cio ou a·commercinnto propor a annul!ucii.o do uma immens1dado de
não. tem os seus livros, para sarem cnml- netas, do 05 nctns, me incluit•ei ou estou de
nados quando o inspector quizcr. (Lendo) : opiniiio feita sobre a nnnul!a~io do diploma,
c O Inspector indicaró. o lognl' poro. os des- e desde que a Commissiio niio póde nffirmnr si
pachantes trabalharem o providenciaró. sobre o candidato diplomado ó ou não despnehnnto
a respectiva policia, sendo fot•nocidos pelos geral da Alfandega. do Pnrnn~. nomeado pelo
mesmos despachantes os moveis o ol~cctos, respectivo Inspector, o desde quo o honrado
etc.»
SemLdor po1• nquolle Estado, ~n.rnntiu que o
Sr. Prcsi•lente, deante destas •disposições o foi, thltando, entret:Lnto, pnrn evitar n inqui·
do artigo de lei, quo incompntibllisa pora ex· naçiio de nullldndo, o decurso do SGis mezos,
orccr ns funcçües de Senador o lloputodo os que n letrest.rictnmonte impOc, para ov!tnr
tuncclonnrlos ndmlnlstrntivos demissivcis do- a íncompatibilidndo, julgo que ó caso de volpondento de sentença ; deanto do csph•ito t.nrem os papeis ,\ Commissiío, afim do vet•ifique presidiu a estas disposições ; denoto da caNo pot•fcitnmente bem, n[o só as nrguicüos
razão de ordem que motivou-as, porgunte ao teilu.s, como a quost[o da !neompatibil!Senado : um despachante do nlfandegn, su- dn>le.
jeito ao regulamento, ó.s leis dn mesmas, u~r Stt. S~NADOR-Ponso quo o despncllnnte
póde ter a soberania nccossnrin, n liberdade niio exoJ•r.c funcções administrativas.
de acção necessarla, pnrn sahh• de seu cargo 0 SR, CORREIA DE ARAUJo-Apoiado, qual
e vir oceupat• uma cadeira na rcprcscnt.açüo o serviço que clbl presta iL ndmimstrn.çiio puna.eionol 1
.
blien.'l Eu posso retirar c despachar merendarias. quo so n.cbo.m no. Alflmi.loga., smn reU~1 SR. SeMnon-Pot•que não.
O Sn. Ll!tTF. r. OtT!CtO<\-Niio tom ; niio cot•rOl' no.i .\espacbont.cs.
pódo tet•,
O8n. LE!T" E OtTrctcA - V. Ex. não púd"
Um emprc~ado subor.línndo tonto no Inspo- dcspnchM• mm• cadorins fie outrem. Qualquer
ctor da nllll.ndogn, como no Ministro da i'n· ln•hvirluo podo requm·er em juizo uma prozendn c mais niudn-no empt•egado que o in· vil1cnu.a qualquer, em f.leU nome; mn.s. nii.o
spcctot• designar, niio tem n indepen•loncla pótle ir ndvoga.r em nomo do outrem.
nocessnria parn snhit• deste iognl' o vir oc- Sr. Presidente, ó justamente nisto que eslit
cufa.r urna. cadeira na. ropro:3entnçü.o no.clo· n. Uifi't!I'Cnça. ontre llc::3pa.chn.nto nomm~do pelo
tnspoetor c qualquer pn.rt!cular que vnc •lesnn .
St•. Presidente, ou não desejara ser inrenso pacbar mereadorlns propl'Jns.
úquc!Jes quo são p01•tndorcs do diplomas, om O ucspachnnto exerce umn proflssiio, porcabo commissão ...
nome de um Estàdo,
Mas, denoto •las il'l'rogulari<lndes notodns Ulr Sn. Sr.NAJXm-Do quom?
nn nem da nr.ut·nciio da eleição o deanto de;ta
incompatib\1 dnde nprosent:Lda cont1•n o can- 0 SR, LEITE E O!T!C!O,\-DO commercio.
Presidente, vou estender-mo mais sodidato d!plomndo, entendo que sci•il. do pt•u- bt•osr.esta
l'ncto dennte dns obsorvnç1íes fcitns.
tlcncln vcriflear essa bypotboso.
Qualquer
póUc ir ó. nJfandeRll
· Em Jlrlmoii'O Jogar o.~ ololciios •s!;io nccnsn· tlospnchM' suaparticular
morcadori>~, mas, pela lei, nã.o
1lns tlo grn.vcs il•regularithule::~, o n suo. o.n· pudo I!• dnspnchnl' m!JJ'cndorias de outrem.
nullnçii.o traria a vant:Lg~m !lu '" ma ..,tnl'
proeedet• n. outras, de modo n que não hnjrun
0 S>L, JoÃO CORDElllO tlil. Um lLpnrtc.
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O SR. LEITE R OtTIOICA. - E' por uma
razão rle ordem pu!Jlicn ~ue a lei exige ~na
cmpl'C"ados ,1uo do•pochnm morcnclol'ias soJarn fu'ltccionarios admlnistt•ativos do nome~•:
çiio o damis•ão do Inspector da nifnndcga,
JlOr~uo ollos fn~om dnqullio uma profissiio,
como ó l'Citimento uma profissão que oxorcem, por~uo elio> toem do ponar.rm• M nlfan·
dega., do Ievm• os dcspn.chos ú. conferencio., do
lida~• com os empregados, do conhocm• o mo·
cbnnismo da repnt•tiçiío, a como tuas estão
su,joitos Jls leis do fisco 0 ás obrigações que as
lois lhas impoom.
O S11. ConllllA DR AnA.UJO dá um npat•to.
O Sn. LRITE R O!TIOIOA.- Para garnntiJt do
11sco, pn.l'a guru.ntin. do. n.rrocndnçü.o das I'ondns publicas, que ó umu funccão publica.
O Si\. ConnJ~A DE AltAUJO - Eilcs silo pro·
curadores da parto o nilo do fisco.
O Sa. l\fORAI~S E RAJtl!OS - O func·
cionurie publico ú nquol/o que exerce funcçües publicas, o o desp!tcho.nto niio exerce.

·'
I'

I

'

.I

u'

I

,,,

O !!Ir. Vicente Mnehndo- Sr.
Presidente, deseJava utilisar-me <la palavra,
dopois rio tm• ouvido nlgun• dos illnstres mom·
,hros da C9mmissiío do Po,lcrcs, sohra 11 olei~iío
do Pamnn ...
o Sit. Gu. Gout.Ait1'-V. Ex. dovo nttondot•
a ~uo o que ostit cm discussão ú o adiamento
do roquat•imonto.

O Sit. VtOEN1'E MACIIAno .. , mas, appare·
cou o requerimento da adiamento olforocido
pelo nobre Senador o St•. Costa Azevedo, ao
quul mo opponhu, o per isso use da paiavrlt
untes mesmo do ter ouvido a Commissiie.
Niio posso dar o meu veto no requerimento
do adiamento por uma razii.e muito simples,
porque ache que ó uma pt•eteliaçiio inutll,
que vem proteril• o direito politico que o.s·
sbto ao Estado do Paraná do 'tet· aqui o. su11
ropresent.nção completa.
·
0 S", COSTA AZEVEDO-NiLO Ú CSSllo a rnilll!B
intcncão.
0 Sit. VICE~TE MAO!lADO-Digo isto, porrjUO
( HtL outl'O.'I apcn•tcs),
n histeria do julgamento da eleição a que se
O S1t. LR!TI~ B OITICJC,\ - E' por isto que procedeu a tu ,rle Murço no Parana, o cujas
estes 1'unccfona.rios são domissivois nd nutum; nct~s Jbrum presentes ao Senado no dia i' do
ó por i"'e que alies silo obrigarlos a ter a sua Maio, diL·mo o direito de ucrc•litar que, niio
csCJ•ipt.um(~iio regular pnt•n. sot• cxnminn.da n. só a Commiss[e, como o.lguns Senadoras ~uo
qualquer momento pelo Inspecto!' da ailim- delia fizeram parte em vil•tuda de substituidega.. (Contiuuam o. . aparte.... )
(;ües, tiveram tempo de sobra pa.ra. n.juizn.r
Os nobres Senadores estão se contradizendo perfeitamente dessa eleição.
a todo e momento: dizem que o despachante Dtll'lmte mez e melo eatlvet•nm as nuthenniio oxot•co funcçüo publica, mas quando se ticos dus eleições rlns divm•sns secções eleito·
ailega a obrigação que lhe é imposta •le ter mos e a neta geral da apuração em podar da
a sua cecripturnçiio cm regro., e trabn.lhnr Commissão de POJlcres que, ha cinco dias,
sob as vistllS o policia do Inspector da Alfun- dou o sou parecer.
degn.. mudam elo rumo, o vii.o procurat• outro. Tom feito espocio que, denunciando a apu·
sahitla.
rução foit11 pela ,i unta apuradora de Curitybn
Sr. Prcsitlonto, as imposições 1l1L Joi ~:~iio o" apurnçiio feita pela secretaria do Senado,
cln.rns, esto. obrigação qno teem os Ueapa.. o numero do notas suporiot· itqncllllS que fo·
chn.ntes tle torem a sua. oscripturn.çü.o rcgnJo.t• rnm n.puradns come definiti vus pol11 Cemmis
c do s1J so reunirem em Jogn.l' npropt•üJ.rlo, Slio, dosso esta como valide o diploma expedi·
designado pelo Inspecto•• da Alfttndoga ó a do pela ,junta apurarlora do Cut•ityba no canprova de que ossos homens não >ão simples dirlato Al'timr Fct•reim de .Abreu, com resuempregados do cemmot•cio, •iio antes empt'O· mi•lissima votaçiío.
Appollo pnra a lealdado o cavalhorismo dos
gullos do Inspector dn Alfandega.
iilustrcs
membros dn Comml"iio, pat•n decla·
O S~t. Go~ms DE CAsTno diL um nput•to.
sh•arom perante o Senado, se o fucto do terem
O Sn. LmTE H O!TIOJO,\- Aqui cstú. o re- do apuradas unicnmonto ns oloicucs que
gulamento dos Alfandegas quo diz que são foram feitos com 11 assistencia dos fiscnos do
omprcgutles ndministrutivos •..
o•ndidato contestante, nilo fel lembrado por
0 Sit. GOMES DE CASTitO - Nuncn fot•am, mim? Nosso sentido mo dirigi ao Sr. Ft•ancisco Machado, no Sr. Qulntino Bocnyuva, e a
O SR. LJ~lTI~ 1~ OtTIOICA ·..• dcmissiveis todos
para ·nbrovinr uma solução
. pelo Inspector da Alill.ndoga, assim como são porqueos outros,
hn
moz
o meio· que estava esta
por olle nomeados.
eieiçilo som parecer. Tnntn confiança ou tlnl1n
Sr. Pt•csidento, havendo esta htoomplltibi· do r1uo o cundldate eleito e diplomn•lo reprelidado a pat• de outras duvido.s seill'O a olci- sentava n ventndo livro o oxpontanea da
~iio do que ao tJ•Jtta, ou ontenrlo que ó o caso maioria rln Estado qno pedi ~tos senhores
rio approv!lr·SO o J'e~uerimonto Jl!U'a que os mmu bros tlitCommissiie quo tLpumssom unicn·
papeis voltem U. Commissiio.
monto as eleições que foram lilitns com a us·
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slstoncltL dos fiscnes do candidato contos- O unico pr•ote<to feito, foi sobre a junta
apuradora; houve !rrogn!oridario na junta
• tanto
ai•Uradot•a
o desta irregularidade o candidato
O Stt. Mo~At~s BARUOS- V. Ex. reconhece
conto•tanto obteve documento. Evidentequo houvo fiscncs recusados'(
mente muito mu!s fncil seria trazer as pro·
0 SR. VICENTE MACHADO- Em nenhuma vas dos vicias arguidos em relnçiio a outros
mcsn. tOram recusado~ flsca.es. 'l'ive occnslü.o pontos. Porque niio o fez!
de dizer quo estou profundamente convon.
MIL"', como dissl), quero fo.zer referencio. n.
eido do quo, si om tod11s ns eioições niio se este documento porque n[o quero que corra
apresentaram fiscnes, e não tendo sido re- o circule a noticia de que no Estado do Pacusado pnr motivos justificados, não quer ranã as ele!çües s~ fazem 1\•audu!entamonte.
isto dizer• que ficassem nuilas as o!oiçóes, Não, garanto que o resultado das eleições
porque, Sr. presidente, garanto que na eieivüo do Paranà, tanto quanto possam ser !eg!que se procedeu no Estado do Paraná não timw ns eleições deste paiz, ó a expressão da
lbram t•ecusados Jlscacs cm nenhuma mesa. verdade eleitor•a!.
Si muitas anthonticas vieram sem a sua Este documente retere-se á queixa do cnn·
presença, ó porque eilcs não se apresentaram, d!dato contestante de que no dia da eleivüo
o tenho a prova in•iirecta no seguinte lilctc: ceguindo para ParanaguiL para nomear rtsEm ParanaguiL, como sabe o nobre rciatm• ela cnes tinha sido vietima do vioiencias de tal
Commissüo do Poderes, foi apenas npumda ordem, que tin!tn desistido do propos!to de
uma secção, onde o cnnr!idato Artillii' Abreu poder llsealisar eleições naquella barbarisada
tovo !50 votos o outro não teve nenhum. Nesta cidarle (o termo ó dello.) O tacto foi o seeleição 1<•1 tlscnl um inclividuo que n1io era guinte e tenho aqui a pr•ova no inquerito
eleitor o que foi nceoito. Nos outras não se leito por autoridade judiciaria.
apresentnrnm fiseaes c, J>Ortanto, nüo podiam Nu. vcspcrn. do. clolf;ii.o segulro.m po.ra. Pa:ro.~
naguiL, a mandado do candidato Manoel Corser recusados.
rêo. de Freltns, l'juu.tro capangas armados paro.
Mas, em que isto inquina do nullidado a a!ternt•
a oleir;iio, E' fuct.o que todos sabem
oloiçilo! Ha aqui Senadot•es muito legit!mos que o partido
r~pub!icano teve sempre a
que não tiveram contendores e por isso mesmo quasi unanimidade
do eleitorado nessa imnão tiveram ftscaes cm suas eleições.
portante cidnd~.
Trago com migo, felizmente, um documento Da estação da Piriquara foi passado um
que peço ó. Mes:c o obsequio rle lilzot• publicnt• to!egrnmma para Parana~uá, nvrsando·se os
no JJiario do Conorcsso, para que se possa intuito' que levavam estes quatro indivíduos
verificar o valor das al!egnções rle nullidade a>sa!ariados para fazerem desordem.
que se procura fazer prevalecer contra a Diversos amigos o partidarios do candidato
eleição do Pnranã. Este riooumento prova o Arthur• Abreu levaram o fucto ao conheci·
valor da cnmpan!Ja telegraphica e rios entre- monto da policia; esta tomou providencias e
linhados que se teem visto nos jornnes, chegando a estaciio teve occasiüo do encontrar
e eleve pesar no espírito dos Srs. Senadores I os qu11tro cidadãos at•mados, 1\lJ.os levar iL
A umcn irrognlaridado que houve foi a da presença da autoridade pollc!al,que ahi decla·
junta apuradora.
rnram que tinham sido mandados a ordem
de
Guilherme Josó Leite com o fim de exer·
Mas, Sr. Presidente, si r!esta irr•egularidado
cer
violencia sobt•o os individuas que, se di·
da junta apuradora o canrlidato obtovo prova,
porque elle niio obteve das outras it•t•oguiaJ•i· zia, pretendiam fmudar a verdade eleitoral.
dades, o quo eonsegu!t•la muito mais iileil· Ora seriL este o meio legitimo, legal de
mente! Não set•ia lbcil justificar este facto-o gamntir a vet'dMle eleitoral em um mo·
não compn.reoimonto de flscnes -, com duas monto rindo, tentando ató contra 11 vida dos
ou trcs testemunhas 'I Mas supponha quo nilo e!eitores'l Não, Sr. Presidente, para mos·
tivesse conliança na pt•ova das testemunhas tra1• <iUe a eleiçilo do Paraná ó legitima e para ·
I~! ta J>eranto as autor•idados do Paraná, niio coJ•t•oborar o.alfir'lnnção que fiz de que o cnn·
podia obter• urn documr•nto nssignado por 20 li!•lato eleito estú tilo legitimamente eleito
ou 10 cleitot•es, ou menos nind11, e e~ta do· como aqueUes que melhor possam se julgar ;
·cu monto niio aua!aria profundamente o juizo vou nar•t•ar a !tistot•ia destn ele!çiio.
do Senado 1 Appollo para o juizo da honrada Mano~! Cot•rôn llt•eitas niio é I'es!dente no
Estado do Pnranó. o nem h\ tem profissão
Commissü.o.
conhecida til; apresentou-se !O ou ·20 dias
O Sa. FnANCisco MACHADo-Si v. Ex. vae antes rla eleição senator•ial, e uma pequena
por. ahi, creio que rl1i t'IIZilo ao cllntlitlato, por· parte rio partido da oppos!ciio lembrou-se de
que os protestos estilo continuantio.
npt•esontal·o como candidato, e obteve mil o
· O Stt. VICENTE MAonAno-Qnnes siTo os pro· poucos votos. Ogr•osso tio partido da opposição,
que concorreu na ele!çiio ultima em virtude
tos tos?
l:iuDQ.tlo V, II
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do. renuncio. do Dr. u. do Amaro.!, niio con-! ro.nto o Sonndo, paro. pedir um prnzo po.ro.
correu ús urno.s, po1•quo acredito quo, si provar suo.s nliognções.
se o.prescnto.sse, dm•io. no co.ndldo.to tontos . Com frnnqnozn, isto ó preterir direito im·
voto• quantos dou no Sr. Alvos do Aro.ujo, portnntlssimo do Estndo que represento e niio
que perdeu o. oioiçiio com o ~r. Ubo.itlino tio poderei absoiutamento conaonth•, nem com
Amaral, pot•mo.is do deus mil votos do dill'<.l· meu voto,nemcomminhnncquioscencin,ncsso.
rança.
chicnnn do mmdidnto derrotado.
o Sr. Corrüa do Froitns niio roprcsentn dez Ofit•. Presi~onto do Sonndo ea~e, e ti~e oc·
votos no Estado do Paranit 0 nada podia ln· cA.•i~o de, potanto S. Ex., fazot umn tocla•
- ' d
maçuo, que <lurnnto todo o tempo decorrido,
11 uIr n sun npre,ontiiÇao.
quan o no pleito doado IQ do março omquo teve io•o.r neleiçiie
anterior o Sr •.Joaquim Lacerda, que ó lnflu·
.
'
I - "
t
anelo. loco.! no Po.t•o.ná competindo commlgo ato o ilio. em quo o. Comm ssuo o.prescn ou o
no. eloiçiio reuniu mil 0 novecentos votos. 0 pnrccor, ornm pt•esontcs ó. Moso. grande nusi o Sr. Corrên de Froitns chegou n obtct• mil mero de tclcgrnmmns extensos: muitos com
quntrocontos e poucos votos, !bl porque nosso tot•mos o!fcnslvos, om quo.se tto.tnvo. ~mi"',
'mesmo din, em o.lgunspontos, deu-se a elciçii.o como choro do partido dommnnte no hro.nn,
de Prefeito Municipal, eentiio, os o.dvorsnrios ató de, bandido., .
que o.rreglmcntndos ploitenrnm cssns eleições Pe~1 ao Sr. Ptcsulcnto, no que com todo. n
m1m!cipnos nesses Iognrcs, dornm votos nn gent1Iezo. ful o.\tond)dO, que ~s tolegrnm1~ns
ololçii.o scnntorill! no St•. Cot•rlln de Froltns. com palavra~ olf~nstvns IL ~~s.oa dos memb1 os
Por este motivo 0 que elle nprcsentn-so com do S~no.do,nao t1vessom IOitura no. Meso.. ·
mil quntrocentos e poucos votos.
PoiS bom, em '!lll dos ultimas telogrnmmns
sr. Presidente, ó mui te• fhcil v. Ex. nrguir o contostnnte d1~la que. c~tnvn reun!n1lo
nullidndos contra umo. oloiç-11 0 • mns n provn provas po.rn contostnr o d1re1te do cnndldo.to
tn b ó ·t '
', eleito, que oro. dcspachnnte do. Alfnnflegn, o
m om mm o ,ncll; porquo nllo n trnz_om • quo ó uma virtude porque melhor ó oxcrcm•
Quando vi o nobre Sonndor peln Bnlun, o.
"
t d'
- t
fi quem estou ncostumndo n multo respeitar, profiss.10 ll)Odos o. o que nuo er pro ssuo, o
cxterno.r-se com cortn vehcm nela cm reine-o na Republica li louvo.vol ntó que um homem
't
·
·'
, e
,a que começou om nm lognr• modesto, posso.
no pIm o olmtornl. "o pn1 n?à, eu, pnlo.vrn de occupnt• umo. dns primeiras posições do pnl~
honra, que pensBI, nao ollcndenf!O com Isto o.
•
S. Ex., que cstnvn o seu espirita sob o. nc- O Sn. VmGir.to DA>tAsro-Som duvldn, desçilo suggcstivo. dos fnctos que se teem pnssndo incompo.tlblllsnndo-se.
no sou Estndo.
o Sn. Cosi'A A~mvEoo-E sondo eleito.
O Sn. VmorLro DA~rAsro- Estó. enganado.
O Sn. VtcE~Tm MADrr.\no--A campnnho. teSou inco.pnz de me deixar Quggostiono.r por logro.phlco.
a que me referi, o.lnrmou prof\mo.Igucm ; só me podem guiat• o. t·n~iio o o snn· dnmcnte, estou convencido, niio só o. oplniiío
gue fl'io,
do Senndo,como o. do Rio de .Jo.nelro, de modo
0 SR. VICENTE MACl!ADO-PoriiOD•mo; com que se ncroditou que nquolle diploma 1!0
frnnquczn, V. Ex. niio conhoco to1!os ossos Sr. Abrou era o t•csultaf!O patente do. fraude
factos 1lo. elolçJlo dn Sr. Arthur Abi'CU rJUO so eleitoral.
procedeu no P11runi• •••
Mits, Sr. Prosldento, nós, Sonadorcs, juizos
O Sn. Vmou.ro DA~!Asro- Ellcs nilo estão ncs;" qucstito, preoisnmos, quando se trata <lo
cm ,iul~nmento; trntn-so n.gorn do ndinmento . reconheci monto de ilire\to•, prlnclpnlmente,
niio 11or aimples n.llcgnçiio. mns dennte
o Sn. VJCI1NTI1 MACHADO-Estou rundnmeu- ngír.
dos
f\lctos
provados •.•
tnntlc, como o Jl~ornm os honrados Sonndores,
o mon voto contt•n o nfiio.mento. O St•. Sonn· 0 ·su. COiTA AZEVEUO- E Ú isto O que Se
dor pclns Aingons, po.rn jusiifie~•l-o, 111legou quer.
o.tó o fi1clo, Ji• nqui Iombl'ndo, dn incompo.tl· 0 SR. VICENTE MADl!ADO,,, tt•nzldos'pernn·
billundo do cnndidnto, Iombrndo 4 ulti1m1 te o Senado.
hora, soja 1lito, o. hem dn vcrdndo.
Pcrlico-me o nobJ•e Sonnlior por Amazonas;
Sr. Prosidontu, niio tinhn lntouciío lio o o que
ost.ou 1lizondo ó que niio podemos votat•
dizer, mn• "pnlnvt•n ó portbitnmonto pnrln· mais esta dllncilo do.um Jll'nzo que ,ii1 foi summcntat•, acredito que os nobres Sono.dores, ciente, que ,ii• lbi. do moz e melo, Isto com
nilo ostiio fnzenllo, mns pot• pnt•te do cnndt· preterlçiio do direitos de meu Estado.
dnto contestnnto hn um11 chim•nn eloltoro.l,
evldontemonte verlllcnlia; o neste Cl~qo, JlOr· O s... Cos1•,, AzEVEDO tlà outro o.pnrto.
mlttn·se·me dlr.or que o direito politico do Os ... VtCICN'I'I1 MAO!IAllO- St•. Preshlonte,
meu Estudo nüo 1m tle cst11.r iL mc)•cô Uast)O JlCÇO n V. Ex. qnc JlOr intermcdlo dn ~ccretn
cnndid ..to quo tovo tros mezes o melo pnm l'hl, mnn~e Informar no Senado si no dia I ~"
t•eunlr documentos o se n)l!'cdentn IIJ!OI'n pe- mnio ~este o.nno, em que tive occnsliio de
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apresentar 1\ Meia o meu diploma o o rio N1io ó Isto oviricntomcnto uma protetaçiio,
Sr. Arthur Abt•eu, oloito no dia lO do março, uma chicnM qno niio pódc de modo nlgnm
niio se recoliau aqui um tologramma do Sr. ou t.rm· em umn. corpornciio como esto.1
Cot•rô~t do Frol~ts, por\indo que so suspendc~;o
E;tou convencido de que os nobres Sanao oxo.mo do PI'ocesso, porque e \lo estava. tra- dores quo puzornm snn pntavr:~ o sou prestit~tndo do obter documentos pnm trazei-os ao gio em J\wor do candidato protestante, estilo
Senado,
agindo sob o impulso sup01•io1' do concorre·
H~jo, Sr, Prosidonlo, dado o parccot• soln•o rem para a verdade eleitoral, em sua mais
"olciçiío, o candidato contcsmnto nproscntn.- nmpla mnnlfestnção ; 6 poróm meu direito,
so perante o Senado, niio com prov•s o rlovi- tnmhom como conhcccdot• dos fl•clos, mostrar
dnmento documentado, o npenns ocnscguiu com torln a vcr<ln<lo o com toda n lscnçilo, quo
provar a ailoga\•iio do facto nullo, confesso, o men Estn<lo tem rlircl to a ver nesta CnsiL o
da apurar;ilo gorai dtt Intendoncin do Co- representante que alegou.
rltyba.
St•. Presidente, quero que fiqno bom consi·
Mas os honrados Senadores snbom que n gnado o felizmente vicmm om meu npolo
n. 'fhltn. no. npurnçiLo geral nü.o inquino. do clona lnustl'cs membros d:~ Commissii,o que
nuilidado uma oloiçiio, porque aquello traba- Uns C35 nctns de que cita nii.o tomou conheci~
lho 6 uma simplos formalidade, o o Sonlll\o meutu, nenhuma Jbl considerarln nu !la.
tem do tnzor a BUIL apurnr;i\o cm vista das Estn.vn. tüo tlcmortldO r1 ,woccllso, quo cnnetas parciaes, como ainda o outro <lia lbi tontli, confesso n minho. ingcnttidndo, quo
aqui alllrmarlo por um nosso lllustt-e colloga arlc~Lntava o ruconhcciment.o do olclto pelo
c como ó <lo lei.
muu Estndo, pedindo :~os Srs. membros da
Portanto, continuo a affirmnr quo, o que Commissiio qno só apurassem ns eleições em
so quer ó preterir o direito do meu Estarlo, a fJUO houve nscaes, c, por consoqucncln., dando
torl:~s as coudiçüus liwornvcls no contestante.
tor mais um roprcsontnnto nesta Casa.
Pois IJom, ngol'n. preciso dl?.or que se o. Com·
o SI<, Vmau,IO DA!tASIO- Nilo apoiada. missiío
nií.o procedeu muito cort'cctnmonto
O SJL, VIOrnNTE MAOnAno - E ngora, Sr. quanto~ eliminação das actas cm quo se <lcPresidente, tenho occnsiiio de fitzcr umnro· clnrnva quo não tinhn havido flscacs, rir1dn
Jercncln a um aparto rlo di;eur;o <lo nobre )Jorúm cssn. oliminuçií.o, tlcsdB (}UI.! o. mn.ioria.
representante do Amazonas, o Sr. Lariio do do votos so mnnil~stt>va aind<L n lavO!' do di·
Ln<lal·io.
ploma<lo, outra não podi:~ ser a conclusilo
S. Ex. perguntou, uma, r\ uns o trcs vezes sonilo pelo sou reconhecimento.
si o representante do Param\. quo ngol'lt so Si sómentc so procedeu ú apuração <ias
apresenta pnt•a tor entradn no Senado, eleito netas om que tinham comparecido fiscnos,
pelo meu Esto.<lo, niio tinha direito a tomar como ó que a Commissüo por!in concluir
aqui assento do cabeça erguida, ao que lho do modo ditferente <lnquolle por que con·
daria direito uma oleiç[o limpa.
cluiu 1
O nobre Seno<lor hn do mo fazer a justiço
elo ncrodltnr que si eu estivesse convencido 0 Sn. COSTA AZEVEDO d1'1 um aparte,
<lo que 11 elolçiio do Pnrnmí. ct•n o rcsult.nr\o di! os". VJCESTE 1[ACIJADO - Creio que niio
l'mude, niio dnr·lhc-la o apoio d!L minhiL pa- preciso lli2:el' CJUO csso tLrgumonto 1n·ovo. tlo
luvrn., nem o apoio do mm1 voto; mns niio mais, que niio pó~o sol' npt•c•ontado quando
posso ahsolutnmento consentir quo nm cnn· todos esses papei• pnssaram por muitos cn·
tlidnto que Joi rcpollido dns m•nns, do modo nacs ntó chegn!•cm oo Scnn<io.
estrondoso o completo venha pernnto o Se· 81•. Prcsltlont.o, compcnctrndo r!a olemçiio
nado com uma clticann p!·etorii• o direi to do destn corporação de q uo fiLço [Jarto, estou con·
vencido do que todos aqui occupam legitima·
mou Estado.
O nobre ropt•cscntanto <lo Amazonas, tem manto ostn~ ítü.dolrns ; mns pm•gunto,- si so
•li to mnis do umn. voz, o.tó ncgnn!lo seu voto lol'isso a mesma cnmpnnha contra n clelçiío
,-, llcenr,•n a Senndot•cs, quo as roprosont•ções do car\n um tios nobres ScdndorcH, si totogra·
dos E.;tndos tlOI'em cslM' oqui complctlls ••. pilussom todos os dias, embora som nproscn·
ttu· nmiL Pt'O\'ll., - niín so t.orÍIL tt·azí,lo n. susO Sn. CoS'I'A Azrnvrnoo-Lcgitimnmonte.
palt.n. d1:1 que ostns olclçtjci3 niio m·nm logl·
O, Stt, VtomNTI1 MAoii.\Du- Sem duvida, tlmus 1
como ó o eleito do PILrnnt\; mns ó pt•cclso Ja tlcclnt•cl que voto contra o t•cqucrimento
notnt• que os papeis desta ololçiio esllvo!•am do ntliamonto c justifico o meu ''o to.
mez o moi o om podot• diL Com missão," candi- Nilo precisava do rlizct• qno niio ó neccltavcl
dato protestante tologrnphou quo cstavn,iun- n i<ión, nliits trazida 1\ u:tlmn hora, da intnntlo ilocumontos, o no fim dcHso tempo vem comp~ttibiliuiL<lu tio candidato tilplomado, por.
Jlodh· 11ovo <Ltliamelllo, em vez d!IJH'ova que quo tenho a "i'lnlilo do dons Jurisconsultos,
tlovln dor, do quo a elclçilo tüm 1\'tmdutonta, que rnostt•n qno niio lm tal lncompntlbllldndc:
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esta opinião t\ dos iliustrcs Scnntlorcs' os
Srs. Correia de Araujo c Gomes de castro.
E' uma cousa cxauisitn que devctet•caiado
no animo dos que c-preoccu padnmcntc tm·
~m dest'! qucstüo, que se viesse nllcgar essa
tncom~attbtlidnde 1t ultima hora, depois que a
Comm ssiio, examinando os pay,ei•, ':/:orando
e d':llurando, e chegu.rlo 1t cone usiio e que o
can !dato diplomarlo era o legitimamente
eleito. Como ó que o contestante, que se rleu
no trabalho de publicar um folheto, do lo·
val-o a todos os jornaes,niio apresentou essas
rnzües de incompatibilidade i Mas et•a preciso
protellar ; emquanto o pt\o vnl e vem, folgam
ns costas ; era preciso q uc o meu Estado i:on·
tlnuasse a soJI'rer a falta de um dos seus re·
presentantes.
0 SR. DOMINGOS VICENTE - Com que utill·
dade i
0 SR. VICENTE MAOIIADO-A'utilidade serill
ncnltuma, porque, digo com desassombro. si
o Senado rasga,sc o diplomo. deste candidato,
as urnas do Paraná fai·O·Illiio voltai' a este
recinto, embora a chicana voltasse tambem 1
O SR. VIRGILIO DAMASIO dt1 um apa1•te.
0 SR. VICENTE MACIIADO - Niio mo refiro
no honrado senador e " outros collfgas; os
honradus Sena•tores estilo procedendo sob o
impulso elevo.disslmo de servirem o. causo. da
verdade eleitoral,
Pergunto : a Incompatibilidade alle~~da
prevalece i Evidentemente nao, c com tsto
vou responder no honrado Senador pela
Bahin. Quer se dar uma interpretação ampliativa em questüo do Incompatibilidade,
quando deve ser restrictiva.
Quanto uo tacto allegado de ser 0 candidato
~agente do Lloyd a lei falia em presidentes
ou directores ~o bancos 0 companhias 0
~ndldato foi agente do Lloyd, ou antes,
nao foi clle 0 agente, mas a casa commcrclal
do que ó chefe, 0 Isto niio estlt comlrebendldo
na expressão da lei 0 nilo 0 pó e Impedir
de tomar assento no'Senado.
Alóm di~<o faliu-se cm tor sido cllo dcspn·
chantc. Foi e penso que, ha perto do deus
annos doi~ou o cargo, mas o. despachante ó
um funcctonarlo ndmlnlstrattvo, como d!s·
scram o,s nobres Semvlorcsi Nilo; o despa·
chanto o um empregado rle conflllnça do
commorclo, e as leis do flt.ZondtL, pat•n oJI'ero·
corem garantias ucproprio commcrclo cxlgo_m
certo numor·o do requisitos pura nomooçao
dos despachantes. (7'rocam·•• alou>~s apartes.)
Argumento h•I•espondivcl, que ttiío tbl11bsolutamento colhido nus subtllo?.ns com que
os lllustros Senadores qulzeram n1z01• lll'OVII·
lccor [essa lucomp 11 tibllidt~dc, foi 0 do hOn·
rado Senador pelo Mnmnhão,oqunltlisHOquc,
si fosso vct•dude, cntiío a Incompatibilidade

iria ató aos caixeiros despachantes, florque
estes são nomca•los polua casas que e les re·
pt·csentam; mas o Inspector tem o rl!reito de
os dcmittir, c prohlltlr-lhcs a entrada ..•
0 SR. VIMILIO DA~!AS!O - Como póde prO·
hibir a qualquer cidadão.
0 Stt. VICENTE MACHADO -As regalias SÜO
as mesmas.
AI!'Ot•a ainda uma pergunta : ha cargo
publico pelo qual se cobre Imposto tle indusIrias o proflssões i (Pausa.)
Estou quasi appellnndo pnro. o illustre
representante do E~irlto Santo que, segundo
me consta. é versa lsslmo no materla: niio
so.bo S. Ex. que os agentes despachantes das
Alfanrlegos pagam Imposto de industrias e
profissões 'I
O Sa. DoMINGos VICENTE dá um aparte.
O SR. VICENTm MAOIIA.Do-A questilo é que
os despo.cilantcs das Alfandegas pagam o Im·
posto de Industrias e protlssiies, como pagam
os corretores. Nem colite absolutamente o
facto de se exigir uma cscrlpta, que ó flscalisada pelo Inspector da Alfnnd~ga, porque essa
exl~encla tambcm se dlt cm relo.çao aos coretoros c o.~entes de leilões, por parte das juntas
commerciaes.
Poço o.o llOnrado Senador que me diga si os
corretores e agentes do leilúcs s~o funceionn·
rios n•lmlnistrativos demlsslveis acl nutum?
o sn. VmotLIO DAr.IASIO:... As juntas commorcio.es niio silo repartições publicas c,
~o 1 •tanto não ho. o simile com os n~entes de
eilõos '
o
•
OSR. VICENTE MACIIADO- As ~unta~. commerclael!_ não silo repartições publicas 1.... Silo
repartlçuc• publicas que antigamente eram
regidas por leis c rcgul!lmentos gernes e que
11!S:lllram para os Estados. Elias silO constitui:
o.s fo:r eleitos dos commerciantes matrl
culn os, teem o ftresldente_. due em quasl
todos os Estados ó a no!Deuçuo o governador
do &'lado dentre os elcttos.
O Sn. YmoiLIO DA~IASio-Em alguns Estados podorti o governador escolher oJ.resldente
dentre os eleitos, mas no meu Esta o niío.
o sn VICENTE MAOIIAno-E' assim no Rio
de Jan~lro,.no Pllrami, em Santa Catbarina,
no Rio Orando do Sul, emflm; em quasl todos
os Estnrlos.
o secrctat•lo da junta ó de nomeação do
presidente do Estado· as despezas com ajunta
correm por conta dos llr•tados.
O Sn. VlMILlO DA)!ASio-Entuo_ os, mcl!lbros dns junto~ commerclaes suo tuncctO·
narios pulillcos i
O SR, VICENTE MACUA.Do-Os eleitos exercom um '""'"IS publicum; os nomeados, siío
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empregados publicas. Mo.s os corretores no·
meados por essas juntns commercines são
J'unccionarios publicas 1 Os agentes do leilOo>
são funcionarl"s publlcos !
O Sit. LEITE E OlTJOJCA dá um aparto.
0 Sit. VICENTE MAOJIADO-Os agentes do
leiloes e os correctores teem a nomeação e
demissão estabolocidns cm lois dos EstadGs ;
c essns leis tanto podem decretar a vitaliciedade do cargo, como a sua temporariedade
(Ha alguns aparte.<.)

Sr. Presidente, creio que não tonho neces·
sldnde do dizer mais nnda em fuvor lia eleição
do Estado <lo Paraná. Esta eleição ó legitima;
o os nieios com que procum o candidato con·
testante protellar o julgamento do Senado,
süo a preterição dos di r·eitos politicas do meu
Estado, preterição que so fuz sem vir ncom·
panhnda 110 provas, tendo aliás havido tros
largos mezes pnra obter essas provas. ln·
sisto em quo v. Ex., sr. Presidente, por intermedio dt1 Mesa ... (Ha aparies .)
Peço a V. Ex., Sr. Presidente, que, por
intormedio do quem competir, declare se do
dia 31 de marco até 3 do maio não foi preson·
te á Mosa um telegrnmma assignado pelo
candidato Manoel Corrêa do Frelttls, em que
S. S. pedia que o Senado niio tomasse resolu·
ção alguma, porque olle estaTa premut~i!ldo
se do documentos, pal'n trazer argu1cõas
contra a eleição.
Fez-se mais do que Isto.
As Commissões do Senado, por intermedlo
do Diario Of!icial, conyoca!nm os lnte!es;sados n virem-se mamfestar em relnçuo a
oleiçiio.
Não o foz o candidato contestante o agora
ho. de ser o meu Estwlo sacrificado pela desi·
dia do mesmo candidato 1
Absolutamente não,
Com o maior 1lesvnnocimento, com verdnr
deiro orgulho, direi, no. qualidade do repp-·
sentante do Paraná, o~ r_!llnção .iJ.. esta ele!·
ção, que foi uma e!e1çuo legJIJma, como
teom sido todas as outras que nlll toem cor·
rido.
• ,
'd ·· -'
0 Senado DU.O pode to~o.r em const ernr;u~
atlognçilesgro.ves, grnvisstmo.s, como nquelln.
que foram feitas, qunndo prova alguma fol
apresentada.
E' o que linho. n dizer.
O Sr. Presidente declara que, estando"' dar
n boro. fica adlo.dn o. discussão e designa para
ordem 'do 11!a do. sessiio seguinte:
Continuação da discussão unioo. do parecer
n. 35, do 1895, do. Commiesiio de Constituição,
Poderes e Diplomacia, opinando pelo. npprovação da eleição senatorial a que se rro·
cedeu em varlo.s secções do Estado do Paraná.,
no dia 16 <lo marco ultimo e pelo reconlto-
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cimento do cid~dfio diplomado Arthur For·
reira do Abreu ;
Discussão unlca do parecer n. 37, do 1895,
opinando que seja approvada a eloiçõo senatorial n que se prece•! eu em 273 secções do
Estado do Rio do ,Janeiro, no dia 5 de mnlo
ultimo o bem nssim que s!\ln reconhecido se·
nadar pelo mesmo Estado o Sr. Manoel de
Queiroz Mattoso Ribeiro.
3' discussão das proposições da Cnmara dos
Deputados:
N. :J4, do 1894, que estendo nos nrsennes de
guerrtt1lo. Baltla, Pernambuco o Matto Grosso
as disposições do decreto n. 157, do 5 de agosto
do 1893 ;
N. 61, de 1894, que autoriza o governo a
despender até a quantia de 25:000$. com o
estabelecimento de um pbnrol de 5" classe no
porto de Mncapá, no Estado do Paraná ;
N. 93, do 1804, que autoriza n construcçiio
do uma ponto Internacional sobre o rio Qun·
rahim, na divisa entt•e o Estado •lo Rio Gran·
do do Sul o a Republica Oriental;
Discussiio unleo. das emendas do Senado lt
proposição 110. Cnmaro. dos Deputados, n. 5.
do 1894, que determina qunes as autoridades
que po•1em expedir tolegl'llmmas sob n deno·
minnção do o{ficiaos ou de «Serviço publico•
e ás quaes nquella cnmaro. niio deu o seu
assentimento;
2' discussão do projecto do Senado, n. 12,
de 1894, que transfere pnrn o domlnlo doEs·
IJido de Mntto Grosso diversos proprios na·
cionn.es;
2" discussão lia proposição da Cnmara dos
Deputados, n. I, de 1895, que considera no
posto de general de brigada a relbrmn do
mojor o general de brigada hono!'llrlo Luiz
José da Fonseca Ramos, com todas as vnn·
tagens desse posto, como se effectlvo fosse.
Levnnln·so a sessão ás 3 horM e 55 mlnu·
tos da tardo.

PUDLIOAÇÕES FEITAS E~! VlllTUnE DE DELIAERA•
QÃO DO SI!:NADO, TOMADA Eltl SESSÃO DE 17 DO
conugN1'E MEZ, A ru:QtlERI~lENTO no sa.
cosTA AZEVEDO
Cópln-Ga1Jinete do ministro dos negocies
da ma1•inha - Rio de Janeiro, 17 de junho
do 1805.
St•. I" sect•etarlo tio Senado Fede1•nl - O
SI'. presidontd da Republica mo ordena que
passe ás vossas mãos, paJ•a ser presente ao
Sr. Presidente do Senado Federal, a Informa·
çüo junta, em original, prestada pelo capltiio·
tenente Ca!•lno da Gama de Souzo. Franco, ex·
commando.nto do vapor Santos, sobre o ns·
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sumpto d~ Monsngom que mo tr:1nsmiWstcs
com vosso olllcio n. 13U, do ai do maio proxi·
mo passado.
Snudc o ft•ntm•nldndo, -Elisirll'io Josd Em··

Sr. presidente do Senado, ns ro•postns dadas
pelo commnn,lnnto cm cholo o pelos comman·
dantes dos navios d11 csquculrn o.os quesitos
Jbt•muln,los nn Mensagem que acompanhou o
vosso officio n. 105, do :!1 do moz proximo
bo;a.
p:tssndo.
Quartel Contrai tio Corpo do Mnrinhoi- Aos cnpltiies-tonentes .Josó Thomaz Lobato
ros Nacionnos om Villognignon om 5 do do Castro, ,Jorge Americano l'roh•o o Altlno
junho de 18fl5.-Ao St•. ministro da mn- F'lo.vio do Miranda Corrêa.. bem como no cnrinlm.
pi!;;io do fmgata .Joiio Baptista fins Novos, que
Em ~xccuç.!o ~o vosso despacho no qual mo so achnm ausentes desta ctt)lital, ji\ ordenei
ordonn•.s quo mlot•mo o que ~oubot• a respeito tambom quo respondess~m o opportunnmonto
do dostmo que teve o Sr. mnrcchnl barão do yos serão...enviadas, to.mbom om original, ns
·
Bntovy depois que chegou i• tbrt:tiozn tio San- mformnçues que Jlrcsiarem.
ta Cruz, uo Esto.do do Sant.~ Cnthnrina, o Sn.wlo o !i•atarnidallo.- Elisid1'io Jostl Bm··

I

,

tendo p11.rthlo .do Yitpm• do gnet'l'IL Stwlo,, cm bom.
uma l:tuchn., confbrmo col'Lillcou o cit'lll'·
giiio Dt· ..To.-;ó C11lmon do Amgão Bulciio.
Cópin- Cnpit11l Fodornl -Rua Pnysamlit
cumpro-mo inftwmm• quo: o Sr mat•cclml n. 34-:$ llc maio do 1805.

"
"

b:triio do B:t!ovy foi rcmottidu J;rcso Jlnrn
bot•,lo do vnpot• do guerra Santos, quo outilo
so nchava. l"undoauo cm ft"otllo á cida.do rio
Desterro, o por conseguinte longe dn. Jbrtalezn do Santa Cruz, como muito bom sabeis
em um dos ultimes dias do moz uo abril d~
1804 por ordem vm•bal do St•, coronel governador do Esto.do do Sa.nta Catho.rinn ordem
essa que recebi pot• in!ot•medio do Sr. 'ca.pitilo
de mar o gncrra Gaspar Un. Silva Rmlriguos
commal!..do.nto da 211 divis;i.o dn. csqunllr'lL, ~

SJ•. contt·a·lllmimnto Julio Cosnl' do Noro·
nlut, chefe do os~1uo·maior gonoraltln nt•mndn-Recebi vosso omcio n. 203, remettondo mo n eópin da Mensagem do Sonttdo no
cidadão Presidente d:t Republica e niio tendo
á. vista o nrchivo da esquadro. de operações
sob meu cnmmando cm chefe, pois no entre-

g-ar o comma.udo ficou o nrchivo sob n juris·

dicção da divisão naval, que foi suecessciro. do
outro, o nã.o f':endo eu nrchivo vivo, sl\ podar conhecimento do que a memoria
· que cn~ao ha.steu.vn. o l'iOU pavilhiio a. !Jm·du derei
·
do na.vw sob mou commau~o. Cumpt•o-mu uün JOJ• infiel.
Em
Porto
Helio,
antes
da
esquadra.
ont1•ar
informaL' mais que, tendo o mesmo Sr. marechal chegado a bordo ús 11 homs dtL nuLuhi'i ~ln coml.J;üo, vieram pu.t•n. Lot•do nlguns ciali i 1:!0 consm•vou ,(cm Jllenn.liLerda.dollt no salii~ dndíios cujos nomes niio mo recordo, quo jiL
do ró do Smuos n.t.ó ás 5 horas lia. tm•Ue: hora cstavn.m llcsignndos ]lolos revoltosos n. sorom
passados pelu.s at•mu.s, }101' tm·om Jbruccillo
ess~ cm qno, depois do tor jnntntlo junta-

monto cotJJ os olnci~cs do bordo,toi t"cmottido, victualhns l~esc11.~ n esquadra lbt•nm dosomsompro c.lo conrormulnllo com n.s Ol'{lcns l'CCC· Lnrcndos om Ti,jucas.
Em rospostu. ao lo rjllcsito : foram rebidns, p:tt'lL bot•do dn torpedoiml'cdi"o Affim,w
mottid:ts
pelo governador do Santa Cnibaquo pouco c.lopois seguiu em diL•ocdi.o :L Lart•à
CntimrinJL
IIB praçits, pertencentes no ox·
do norte de S1m!Jt Cnthari011, aon:lo so nchl\ . .lquitlaban, oram
inrcriores, csct'OV(mt.cs Jba fot·~lez~ do Snnta Cruz. Aproveito ostn gulstltS
e
marinheiros
li'iC~~rn.m
occasJuo pura dcclnrnr-vos sob minh~ paitL- incot•porados 1\ csqundm,nacionacs.
distribuidos pelos
vrn tio honra que o St•. mnrechnl b~rão do
Batovy foi tratado n bordo do Santos por mim navio• o incluidos nn correccional o ora ainexistentes n~ esquadr~. Prc•os fomm ro·
o por todos os meu~ commnndndos com toda da
motti<los
llolo governa.dor, Buotto c um coma consillernçiio c t•espoito a que tinhll direito
niio só peht sua idn1le ~ nltn pat,onto, comÓ pnnhoiro, quo lho foram entregues í• sun roEste flnai responde no 2" quesito.
tl\mbom poin obrlgaçuo rcstrictn que tcem quisiçfio.:l•, foram fusllndos dois sargentos do
todos nquollcs que se prosam de trn tnr bem -Ao
oxet•citn, que, pt•isioneiros dos Jbdot·nllstns
aos seus prisioneiros.
do ~Uo Gl'll_!ldo, osmtpa.t•um-so o ILprosenl.n.rnm·
.. Su.utlo o ft•t.Ltornidn.de.-Cariuo dr1 Gcwm dt: se n Lognçuo om Montovi1lco o llcnram per·
Sou.;~a Frouco, capltiio..touontu 1111 nrmada.
tcncontlo lt guat•ni<:iio do Stwlos. Qnnndo

, Cupia..-Gnbinoto do ministt•o 1los ncgocios
da marinha- Rio de Janeiro, 17 de junho
de 1895.
Sr. 1' socrot~rio do Sonndo Foc!orul- Do
ordem do Sr_. Presidente <I~ Ropubllc~ passo
ó.s vossas muos, Jl~l'n serem apresentadas ao

osto navio Sllhin do Sont~ Cnt!ULr!na, cm
commissüo milltor, leva.ndo um~ força do
oxet•cito parn um detot"minn<lo pot•to, elles
tontarnm revoltat• n guat•niciio o tontnrnm mn·
ttil" o comma111l<mte dn navio, <Liirnndo aobre
clle com osplng<Lrdn. Feito o conselho n,
borllo, foram fuzilados ostensivamente o com

i
I·

r

I
~

I

SERSÃO E~!

j

17

DE JUNHO DE

1895

111

todns ns formnlldndes, por ordem do com·
mnndo.nto. O governo conhecu o fitcto,
pois dollo dei corihocimento em otncio resor·
vndo, devendo semelhante otncio ostllr nrchl·
vado nn. secroLn.rin. dn. mn.rlnlm.. -Ao 411 , nií.o
recordo· me do• destinos dos tos cot•pos.-Ao 5·•,
todos cs~es factos JOrn.1n c~:~cl'iptm·ntlos no livro
do quarto~ .
Sn.udo o fro.tornhlntle.-Jm·onyno Johmc1'sca
Gm1çalt,es, Almit•nnto ox-cnmmamlo.nto cm
choro da csqumlrn do O[JOrltçiio.

<luziam par11 tm•rn sem qno dessem os seus
nomes ao respectivo commnndunto,
Tambem voiu preso para esta capital o
commissn.t•io dn nt•mn.lin. üon!litn po1• ordem do
Qt!tlrtci·Genornl o foi est.o o unlco orrtclal do
mnrinha quo vi preso om Santa Cathnrinn a
!Jorllo dos navios sob meu commando.
Qnu.mlo rcgressonrlo Rio dn.Pt•n.tn. o Sr. Al·
miru.n to Ooru;alvcs, 1Lpt·ossol-mo om dar-lhe
p;u•te do tutlo quanto occorrm'll 11 bordo tluI•n.nto sun. n.usoncln, assim como 1lo.s ot•Uons
recebidas do coronel Moreira Cosar (lotlns ellas
N, .. Cr~pltnl l'cúerol-Scci'Otnril• tio Com- vm•bncs) o as que por telegrnmmtt trnnsmitmissn.rio.do GCL'itl ela Armatla., :1 Uu junho tin.-me o Quartol-Gellm'n.l.
do ISO;i.-Ao S1•, n.lmirnnlo cholo tio cstlltlO· Scgun,lo quol:i\lo-Creio hn.Vcl' respondido
pelo que•i to precedente.
InU.ÍOl' g'OIICl'ILl di11Ll'llliltla.,
'l'Ol'COÍL'O QIIOSito-FOl'Uill Jlll.~Sllllii.S pCIILS lll'•
Em cumprimento Í'L ortlcm conli1ht CIII Vü:iSO IIHLI:lllUatJ
pr1u,~a...'i rto Jli'Ot. 1lo uxorcil.o quo tit.Ofllcin n. H. do :'.!·1 do moz llrnximn flulio, zin.m pal'to dt~ ~lllt.l'nição rlu ~~·rmto11, pm•tenlt•an~mittlndo-mn cópin. tlu. Monsngem quo 1to
ccutos ao bn.t.alhfio quo.in op.cmr cm So I"mnPresldonto da Jtopublica dit•lgiu o Senado cisco,
pot• hitVCrom tlm•u.nto n. vin~cm do
li'cllOl'nl, t'eln.tivn. no requerimento cm que Dos\et'l'D pot•o. nquello porto, ntteutatlo contr"
um tios seus membros podo diversos cscltLro· vida do respoctivo commandunte do navio
cimentos sobro. u. pa.rto quo tomm•n.m os no.- ;ICllpitito·tenonto
carlno d~ Gnm~ de Souza
Vios dn csqundr~ nos succossos do Santa Cn· Fro.nco.
thnriml, durnnte a revolta, cabo. mo intbrmnr
oxecuciio de ambas cssn.s praças,scgundo
o seguinte, rcSJlóndemlo aos quesitos formu· moA'communicou
o mesmo commantlante, pro·
lados no mesmo requerimento.
cedeu o necossario consolho, composto de to·
Primeiro quesito-Como commandnnto das dos os otnciucs do exercito o armada quo se
tot•podolras, cttrgo p11ra o qun.llui nomeado uchavo.m n bordo.
pelo Quttd.cl-Genm·ul cm l:l tlo Juvol'oit•o tio !Jo tudo dei conhecimonto, como mo cumJs!J.J,o.prosontoi-nto nu. Bahia. ao comm1m1.l1Lnto lll'Í:L, lll10 só ao govot•nador !lo cslia.IJo como

em cheiO tlu esquadra, o SI'. Al1nirante .let•onymo FmnchJco Gon,;al vos, sob cujas ot·dcns
hnmelliu.tm; estivo sompt•o ntó o 110rto do
Santu. Ca.thurinn., on1lo o mesmo almirante,
seguindo pn.l'n. o Rio tliL Pt•atiL, dolol'minou-mu
que durante HU!L n.usoncin. eu rccohcsso as ot•·
dons t.lo resvectivo g-OVOl'IHJ.dOL' Uo E~tado, coronel Antnuio Mot•éil'it Cosllt', o ns cumprisso

U.O COJIUOtLIUlautu Olll clw!O ()[l. CSQUlLlll'tt.
AtUm 1lcstns duas IUOL'teS llullti OUtl'llS OCCOI'·
l'Cl'lllll : IL do Hill llllll'illhCii'O QUO llCl'CCI:IU

a.IOgrulo qunw.lo passaviL n camisa no ex-cu ..
cum•tu:atlo J1')uidubrw o ;t, do um operaria do
At•sonrt.l Uo Mu.rinhn, Jn•orcniente de lesão
carrlincn.
IJunnlo aos dous suiJÚitos li•omcozcs Mullet•
o Buotto, o primeiro n.chn va-so u. bordo tlu
como •I de si Jll'Oprio fossem recebidas.
Os nllvios sob mou commtmdo o quo consti· Santo.>~, O O SOg'llllÕO 1lo OX·Aquidaban, o
tuiu.m a 2' divisão Ua. osqumlra., compunlmm• ambos por ardam vot•bal t.lu :::ovormulor 1bru.m
so 1las tor._pcdoirns Gustt"'o .'31WIJlaio,Pcdro Ivo, onvinrlos pn.ra tet•t•u. iL sun. Uis~siçiio, nn. vc~:~
Pcd1'o AffOn~o, GrtJcnlwlg, J'amUoxim, Sit"ado pora do. retirada da esq undt•n. do So.nta Ca·
o Sabino Vicil'tl, Uos quaes incot·porou-so thot•ina.
Ignoro o destino quo tiveram, mns o que
pouco depois o Slmtm·.

Si bem quo neste ultimo navio estivessem
detidos, durou to lloru.s, di versos pmçns do
exercito e paizanos, assim como marinheiros
o Inferiores cm numero ttpproximndo de 80,
todos llrequisiçiio vcrlmi do coronel Mm•eh•a
Cesar, apenas soubo os nomes dos mnrinhel·
ros e interiores di\ n.l'mo.da. cu.iu. I·clnciio com·
plotn niio só doi no commttwlnnto cm cholb dn
esqUttdt'll, como enviei em tlupiietlta no Qmu··
tel-Gencral da Mllt'inha, lt•nzcntlo·os no mou
regt•esso a esta cnpitttl 1wesos 11 bordo do
Santo'; os Jl&lzano• o Jll'aças tio exercito quo
·estiveram tletidos no mesmo n11vio ot·am
acompllnhndos )lolos u.judnntes de ordens do
.
.tdor do Estado que livt•emento os con·

posso gat•nntlt• 6 que tbrnm ll'tltados com
toda a dot~rencln. durante o pouco tempo quo
permaneceram n bm·do do' navios da es·
qundt•n., ·
Qunl'to quesito- Os corpos das duas Pl'ncns
pasStulns peli\S nrmns por ct•ime do rebcllii\o
ti.lra.m, conli>l'me cxigium u.s cil'CUmsta.ncin.s,
ln.nr.~n.tlos no mtu•.
Quinto quesito- l'Otlos os nnvlos tinhnm
livros tio ~nnrtos, onde, segundo minhns
tlelerminn•;ilos, dovom constat• os factos nollcs
oceort•ldes, de llCCOl'do com ns ordenanÇas.
Sau~e o ti•ntornidado. - Ga•Jl••' <l" Silv11
Rod•·iyuas, ccntra-llimit•anto.
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Commnndo do encouraçndo !U de MaioRio do ,lnneil•o, I de junl1a de 1805-N, 338Ao Sr. contra-almirante commandanto tla
divisão naval.
Em oxecuçüo no dotermi~ndo em ameio sob
n. 128 do Qunrtei·Gcncral du Marinha, tenho
a informar-vos que, durante o tempo com·
mandei o ct•uzndot• Nicliw>•oy (dezomt>ra do
1803 a mat•co de 1894), apenas tive a bordo
alguns foguistns dos que guarneciam os pn·
quetes em poder do~ revoltosos, os quaes
foram depois ent1·egues 11 um official 1lo exar·
cito pot• ordem do Sr. contt•n·almimnto chefe
elo estudo-mo.ior-general da. 1•rmada, trn.ns~
mittida em carta official do seu secrotario
110 Sr. contra·nlmlrante commandnnto em
chefe da osquadm em opet•nçõcs.
Sande o fraternidade- Alval'o Nunes Ri·
beiro Bclfotd, cnpitii.o do mo.r e gum•ra, commandante.
Capital Federal, 30 do maio do 1805.Ao Sr. contra-Almirante cholo do ostado·mniot·
do. armada.
Em cumprimento no que determinais em
vosso offic·o sob n. 130. do 28 do corrente,
passo o. responder nos quesitos formula•los
por um dos membros do Senado Federal,
cujo. cópia se nclto.va Inclusa no refot•ido
oatclo. Antas, porém, do dar as respostas pnr·
cines a cada um dos quesitos, poço permissão
paro. lazer as seguintes reflexões. Em t•olar;úo
o.o $•, 4' e 5• quesitos na minhas respostas silo
inteiramente rigorosas; quanto aos dous pri·
melros, porém, a certeza nüo pórle arlquirn• o
mesmo grilo, pois nilo me é possível conservar
de cór os nomes dos individuas que paosaro.m
por bordo do navio do meu commando presos,
'fados elles ou emm marinheiros ou cidadãos
cuja poslçilo social oro. demasiado inferior
po.ro. poder chamar-mo u attonçüo om especial.
P!lllsD agora a respondor aos quesitos um
o. um:
I." Quaes os omciaes, mllrinhoit•os, lll'aÇ!lll
de prot, cidadãos brazileit•os e estrangeiros
que passaram por bordo presos ou detidos,
por ordem do quem, cscriptn ou verh ii?
Estiveram a bordo alguns marinhoit•os e
civis pt•esos, nao podendo recorrlar·mo qun.l a
autorlda•le quo deu a ordem o si lei escripta
ou verbal.
2.• Para onde esses presos ou do tidos foro.m
enviados, ó. roquislçilo ou ordem c do quem 1
Os civis, ou untos, os que niio eram mo.ri·
nbeiros, foram enviados para a ilba d11s
Cobras, ficando a bordo os que o eram.
Ahl estes entt•o.ram na escala de serviços
Internos. niio sendo 11lvo do nenhuma ex·
cepçilo a nilo sor o. de nüo serem empregados
em serviços externos. Quanto ó. autorldo.do
que d111 essas ordens, hoje niio posso t•ecordar,

3.• Quaes os fuzilados a bordo, porque e
quem detm·minara isso 'I
Niio houve fuzil11mcnto algnm a bordo,
4." Que destino dcrn-so aos Clldaveres, si
fuzilados houvo!
5." Que, si, segundo ns ordenanças, todos
esses fuctos io.m no livro do qurlt'tos; quaos
nüo c por ordem de quem nsslm eram dcs·
rcspoltnd!lll?
Todos os !actos importantes que occorriam
a horda et•~tm lavo dos ao livro <lo quartos.
Tot•minando posso asseverar-vos ter re·
spon•1ido tiio llelmente quanto minha me·
mm·ia guarda os acontecimentos desso. ópoca.
SrLudo o fra.tornidnde.-1'mwrcdo tio CastJ•o
.Taufli•et, Cllpitiio-Lenento, cx-commnn•lo.ntc
do ô'. ,'-J'alvador.
.

•
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Cópia.-Bordodo enconmçado Vinte c Quci·
do Jl!aio, no Rio do Janolro, 31 elo maio
de 1805.-Ao Sr. capillio de mar e guerra
commnnd!lnte do oncournçado Vinte c Quatl'o
t1•o

de Maio.

Contbrme me foi ordenado por vós, pnsso
n respondor, como commandnnte que fui do
cruzudot· Pa•·nailyba de 31 de outubro do 1803
a 17 do ,julho de 1894, aos quesitos que me
lbram o.prosontndos e que incluso devolvo:
Ao J.n Quaes os oiTicio.es, ffiltrinheiros, pro.~
çaa do pret, -cidadiios brozileiros o ostran·
geiros que passntotm por bot•do presos ou de·
tidos, por ordem ou requisiçilo de quem,
escripta ou verbal!
Por adem verbal do St•. Almirante com·
mandante cm cholo dn csquadrtt cm opern·
çõcs, foram recebidos no porto da Ballia em
23 do fevereiro de 189,1, rcmettidos pelo Sr.
general commandanto do 3" distrlcto militar,
o St•. tenente-coronel de nrtilllaria Vicente
Antonio do Espirita So.nto o o cidadão brnzileiro Tobias dos Reis Monteiro, os quo.cs con·
sot•vamm-so pt•esos o. bordo tttó o dia 1 de
mar~o do mesmo anno, c, por ordem verbo.!
do mesmo Sr. Almirunte commanilo.nte em
cllefo do. esquadra em opet•açiles, passo.rnm
para o vapot• rlo guet•ra li. Salvador; nn noite
de 11 para l2do março de 1894,nn ensendn da
Pro.io. Vot•mellla, Jbi rcmettldo de ordem do Sr.
marocllnl Presidont.e da Ropubllca, trnnsmlt·
tida pot• esm•ipto pelo Sr. tenente-coronel
commanliantc da Escola MilitM' do. Capital
Federal, o cldn.diio sulsso Guilllot•mo H. Sinder,
qno devorln. conset•vn.r-:w preso n. bordo U.
disposlçiio do St•. Almirante commondanto
cm cbclé rltt osquo.rlt•tt em operações, sondo
pouco tempo depois do se achai' " bordo ro·
mol.titlo pni'It a t·eturida escoln por ordem 'do
Sr. marechal Presidente dn Republica, o.inda
transmlttld11 pot• usct•ipto pelo mesmo Sr. te·
nente, coronel commando.nto da escola Ml·
lltnr; em Po.ranagut\ me foi remettldo em
22 de mo.lo de 1894 pelo tencnte·coronol com·
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manrlante da guat·nição, o capitão.toncuto
gradundo Francisco Thomt~z Al ve~ Nogueir •,
preso r\ disptosiçii.o do Sr. vicA·Aiml••~tur.o mlnintro da marinho., o qual consol'vou-so a
bordo ntó !Odejuiho do mesmo antw. qu1L11do
por ordem escripltL do Sr. Alrnlt•antu commandante em chetll d~t csqundr11 cm op.,rn.cões tOi tr·nnsfor·i~lo pura. 11. fortaleza. d1L ilhn.
dtts Cobras ptLt'lL tt•ll.tn.r·se em virLudo de t•equlsiçãe minha pm• se nchiLI' elle bastrtnte
enfermo e niío lhe sct• conveniente a permanenclo. a bot~lo.
Ao 2~-Paru. ontle t~~ses presos ou detitlos
foram enviados, ri requiaiçrlo ou ordem e de
quem! Jri eatÍl t•espondido no primeiro.
Ao 3"-Qnaes os fuzilados a bordo, JIOI'que
e quem determinara isso'! Nenhum.
Ao 4"-Quo destino rlot•a-,e aos .cot•pos si
fuzlla•'os houve.? PrejudiC!l•lo pela resposta
do terceiro.
Ao sn-Quo, si, segundo as ordenanças,
todos esses fltctos iam uo livro de quarto,
quoes não e por ot•dem de quem assim erum
desrcspeitn.dtLS ~~ Todos os factos occot•ritlos
o. bordo do cruzador Parllail,ba durnnt.o o
tempo que !'ui s<lu com mandante ucliom·so
mencionados no:'i respectivos livro:; de qunr•tos.
Snude e fra.tdrnidnde -Jo,1o JlntoHio Soares Dutra capitão do f~n<ru.ta.
•

o

Cópia- Rio rlo· Janeiro, 6 do junho de
1895.- Ao SJ•, c.. ntm Almlt·ante ciwte da
estado-maior goneral da armada.
Em resposta aos quesitos contirlos na cópia
ela Mensagem rlo Senado Ferlerul, que acompo.nbou o vos..,o officlo sob n. 120, de 28 de
maio proxlmo pussado, tenho a informar
o segumte :
i' quesito: Alem ria relação, que acompanha
de revoltosos que se apresentaram voluntn·
rlamente, estivm•am a bordo, remottidos em
virtude de t•equlslção verhal do coronel An·
tonio Moreira Cesar, pelo então capitão de
mar e guerra Ga;par da Sllva Rodt•igues, a
bordo da tor·pedeira Porlro ,\(fon•o em dia do
mez de abril de 1894, qne ni\o posso precisrtr
por me fiL!tarom os livros de quarto;, uns
quinze prisioneiros que chegllmm a bordo
post ma1'idia1n tli'etirara.m·se em virtude de
ordem superior do commandante em chel'o
dn. esquadra no dia seguinte anttNntJrirlitJ•II,
para a fortaleza de Santa Cruz, na Ilha
fln Anhntn-mlrim, acompanhados por um"
força de alumnos cotnmandadn pelo tonente
Lins.
Entro estes pt•lsionelros me recordo 1•11'
visto o mnt•ocbal bar:1o do Batovy, um sou
filho, o cot•onol Caldeira, o Dr, l'reltn;, um
capitão e alg•:ns outros oll!aiaes subalternos
de cujos nome; nilo mo rocorilo.
O Dr. Amado Coutinho Barata velu para

v.

1895

na

bor•do n 10 de abril e retirou-se a 30 do mesmo
moz, com o mesmo rlestino.
Os mfcrlorcs e p!'acas const11ntes da relação
juntu 1bt•nm posteriormente incluido~ nos
qUilllros ria ~trmada em virtude ~o indulto.
t" quesito: Os que se apresentaram dir·ec·
otamente no commandn.nte em chefe daesquallru tlcu.t'lLin a bot•do rlos di1ferent~::s no. vias e
vitn•am p!Lt'U. o Rio de Jo.noil•o.
Os pt•islon•Jiros remcttidos pelo coronel An·
touio Moreira Cesar 1\Jt•am-lltedevolvidos pos·
tcriorment.e ou remettidos para a fortaleza
de San tu. Cruz ti. sua t11sposiçü.o.
3" quesito: Não houve fuzilado algum a
bm·do do navio do meu comm<tndo.
4" quesito: Prl\iudicado pela resposta dada
no terceh·o.
5" quesito: Deveriam ter ido taes factos
!lO livro do qua•·tos, não se podendo veri6cur isso por níio ter sirlo possivel encontrar os me:..:mos.
E' tudo quanto me o.1mpete Informar sobt•e
o oontotido ·'a Mensagem do Senado Federal,
ngt'lldecendo u.s intenções humu.nita.rias dn um
distincto membro daquella C!lSa o ter-me
propo••cionado o ensejo de firmar para sempre a. nüo copn1•tietpaçii.o da. esquadra. legiLL
no,.;. ftLctos lu.mentn.veta qu~ tlm•a.m Joga.1' ó. a.l·
luutdiL Mensrt~om o destazendo uo mesmo
tempo us phuntasl"' do discurso do d••putltdo
Dt•. Augusto do Freitas na legislatum passad!' quando tratou do mesmo ass.umpto rafermdo-se especmlmeute ao navto sob meu
commando.
Saude e fratet•nldnde.-.4/exandro Baptista
Franco, capitão do fragatiL.

I
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Rc1açao (1o..; i1~, er1ores c Jll'açrrs !'CI'Oltoo;os apresentados a. bortlo do eru~ador Nltberoy

Ajudante de moohinista Bernardo Joaquim
do MILitas,
Sub-nju 1nnte de machinista Albet•to Moreira Junlor.
Sub•tt,iuduntos de mnchlnistns contrnctados:
Joi\o Lopo; de Guet•t•a e Atfonsa Costa Real.
Praticante de mnchinista Alexandre da
Cruz.
~'lei :!e I" classe Manoel Martins Beltrão.
Enfermeiro naval Arão Antonio Pereira.
lluardlíies extmnumornrlos: Jose Gomes da
Sllv~t e Manool Teixeh•a dn Silva
Primeiro sar~onto Antonio Alves Mala,
~!tLrlnhelros nuclonnes ue I" classe: Ju.clntho
Mnttos ~e Bl'ltu e \gostinho de Paula.
Ditos de 2" classe: Jose Hllu.rlo, Mnrcclllno
Rogerio, Cosme Aleixo, Joaquim Mutblas e
João Monteiro.
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Ditos grumetes: Joiio Fernandes, Eduardo
,José de Snnt'Anna c Bcncdlcto Perelrn de
Souza.
Dito contractado .Toso Paullno.
Ii'oguistn. nncíonul do tu cln.ssc .Tosé Fert·eíra.
da Silva,
Foguistns nacionnes de 2• classe: .Tostl Constantino dn Rosa, Mnnocl Pereira Gu!mnriies
c Victorino ,Josó da Silva.
Ditos do ( cinsse extrn.numeraríos: Ma.noel
Dionyslo de Olivcil•a, .lonqnitn Hilarlo dos
Santos c Jesuinc SeveJ•ino Ramos.
Ditos do 2 classecxtrnnuJncrn.rios: Josú An·
tonio dos Snntos, João Baptist<l c José Bazillo.
Ditos de 3• clnssc oxtrnn umorarios: Boaven·
tura Antonio Hcrvnl, Manocl Hebin, lzidro
Gomes, Eduardo Luiz Deboussin, B:trtholomeu
Boiada, Benedicto Luiz do Nascimento c Gabriel Blanco.
Ditos de 3' classe contrnctndos: Jos<i Ma·
rinbo Novaes, Luiz Dtmieltlos Reis, Pauli no
de Souza Cabral, Mauoel dos Reis c Manoel
Pão Brazll,
11

11

do 1804 do vapor de guerra Santas e pertencentes 11 guarnição do então encournçndo
Aauirlaban. os mllrinholros elo 111 classe .loilo
Evangelista de Souza o qual passou em 3 rlo
Janeiro rio 1895 para ocruzador AnrJrada,Prudcncio FrJ•ncisco Pereira Borges o qual passou
a 26 de .ittneiro de 1805 pat'll c crur.ndor Nlctl~eJ"oy,o os do 211 cln$:se Estovüo de Souzn. que
nmentou·so do bordo no porto do Rlo do
Janeiro nm 4 do janeiro de 1895 e Abil!o Se·
ru.phim rios Suntü,, quo passou paro. o cruza·
1!or Atlrll'mla em 3 do jn.neiro do 1805, tudo,
d·' conlormidnde c oxecuçüo a ordens supc·
rlorcs, todas verbnes.
Qunnto no segunr\o, projudicado pcltl roa·
posta dada no primeiro ;
Qunnto no lercolro, uiio os houve ;
Quanto no quarto, prejudicado pela resposta
dodl\ no te1·ceiro.
Quauto no quinte, que tudo que se passou a
borrlo consttL dos livros de quarto c que jnmais se receberam ordens Jlara que so não
cumprissem as ordenanças.
Saude e lrat•lrn!rlade.-Rodolplto Lopes da
Cru:, capitiic·tononte.

Ap1•cscntados t~oluntm·imnentc a bordo do c,·u·
;ador And1•ada em !J de maio de 1894

Sub-ojudante extranumerario Honorato
Flavio Candido,
M11chintsta de 4' classe (civil) Josó Leocndio
Maia llorb.,,
Marinheiro de I" clnsse Vlrgilio de Amorim.
Ditos do 2• clnsse: I•'rancloco José de Castro
e Costa e Ft•nncisco da Costa Oliveira.
Foguista de i" classe conti•nctadn Uunedicto
Gonçalves.
Bordo do cruzndor Tonclero no porto do
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1805.
Ao Sr. cnpit1c de mar c guerra·comman·
dante-Em execuciio ás vos~ns ordons trnns·
mittindo os contidos "m cfficio sob n. 132,
a vós dlt•igitln pslo St•. contra·ulmirnute
cltefe do estado-maior general da armada,
pura quo cu, como commnndante que 1\li do
vapor de ~uot•rn. l:t!fpt'l pt•cste intbl'mnçõPS
solire os quesitos tio que so compile a ~!on
sagem do Senado da Republica, dt~tnda de 21
de maio do corrente 11nno, cuja cópta vem
junta no dito omclo, pn.sso n respoudcl·os da
maneira scgu ln te :
Quanto ''" primolro, npresontn.rnm-so a
bordo n 15 de nbt•ll do 180·1 cm trns!to do
POl'tO Bello para a Capitunen ün esquadra,
aprisinnndt>' o acnmpnn hndospolll escolta que
t~ru. se n.podl~rnt• tio tell'~r·n.pho do Tljucns; o
DI'. juiz 1lo direito tlc Tijucns, o t.elegJ•aphlsta
e mais um habltanto do mesmo iogal' c ainda
,

"

'

Jl

I

li

S. N.
Bordo do encournçarlo Vinte c Quatro do
Maio, Rio de Janeiro, 30 de maio de 1805,
Ao Sr. capitão de mar guerra, commnndnnte
deste encournçndo-Conformc vossa ordem,
devo informar-vos que, durante o tempo em
quo commnndci a torpedelm Perlro lua, de 22
do janeiro a O rle novembro do anno findo,
nnnhum official ou mat•inheiro, praça rle pret
ou cida•'ão paiznno passou por bordo do meu
navio preso 011 detido.
. Fica aa•!m ~espondldo o primeiro dos queSitos que vil o ,Juntos, e consequentemente pro·
jmtlcndos todos os outros.
Saudc e fratornidndc.-Julio Al"es de B••ilo,
cnpit.no.tenentc.
Repnrticilo Ccntrnl Mtlleorolo;;icn, no Rio do
Janeiro, 29 do m11io de 1895.
Ao cldarliio capitiio de fragn.ta directo1• dn
Rop··•·tição Meteorologlcn.-llm rosposta no
oJnclo tio chlatlão cont"a'i'Aimlrnnto, chel'e do
estado-maior ~onerai" da armada, sob n.277,
dirigido no cidadiio capitão do mar e guerra
cholo Interino da Carta Marlt!ma, cumpre.mo
dnr ns !nformncoes que o Sonudo Federal por
um do seus membros oxlge do todoe os commnnüantcs dos navios dn csqmulra legal em
delesa da Republica, ruspondendo aos qucsi·
tos ·
: em uma '
cópia n, 12
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dn. cxpcrlidn. pcl~ cidnrlü.o Pre~iclonte do Se· IestJ\ pre,iudic1vlo As to quesito pel11 resposta
nado, n. 21 do mato dn corrente:
dtvht no tLnt~r:ot•.
Ao _l' 1quesito quo 1\lz: fJUiltM os o(!iC:rJCíi,ma· Ao 5° que:;ito que diz: que .~i scyundo a.'t m··

•

f :·:-;:
1".'

lI '.1

~·inlunrot~, p;aças ria prct, cirlwlao~ bra:i!airos tlanançru torlo_ç r!stc.'\ (actos iam ao l~uro dt:

ou est'ran!Jc:ro,o; qua pa.çsarnm por boJ•tlo pl'tMO.~

ou d.elirio,'t, por ordem o" reqHi.'\içtTo ele fJIWin, m·am desJ'rlSfU1itctdos

c.';cr,pta ou -coJ•bal

~

I.,

c prn·

rmlt!Jil rlo qt~cm assim
1
Ro~ponrlo quo turlu o que se pnssou nn. tor·
porlelriL s:t,a•fo rle nccot•do com a orlenon~a
gm·<ll constn .do Iin·o do qunl'to.
Tendo dovuln.rnento ro~pnn,Jit.lo o~ qnrsito
formuln.dos :pelo Somvlo Fcrlero.l, penso ter
cnmpt•ido as ordonst•oco1Jidas por vosso intm··
mmlio.
Sn.wlo ft•tLternida.tlc-.1mcrh:o fll'a:itlo Sil·
vwlo, copitiio-tcnonte.

'JIIarto.~ quac.~ H'7o

I;·'

Respondo que n lO do abril de l89·1,1o~o•le·
pois .de te~ fun•1endoDo porto rlo Destm·ro a tor·
podotra s,lrJwlo, entno llob meu cmnmnndo, o.
qun.llovn.v1t n. insignin. do cill:~(lfi,o comm1Lndnnto ~m chefe da e'qmu.t;n l'opuulican~t om
oparo.r;oes do guorr.1, o ontito chefe do esqundro. t•oformatlo Joronymo F'mnciscm Gonçnl vcs,
o ~ualla tomat' posso d11 cidade do Desteno,
abandonada pelos revoltosos cm massa, logo
depois <lo combate de IOrlcabrll,apre,entornm· Quartel Cantrnldo corpo dnMarinheirosNa·
se a bordo rlous individues estrangeiros, r;uo cionaesem \Villcgo.ignon, 8 de junho del895.
depois soube serem os frnncez•s Buette e Miil·
ler, nquelle directm·do arsenal dos revoltosos Ao Sr. eontm·Aimimnte chefe de estado·
no Destcl'l'O 0 autor do.s minns oloctricn.s sub- mnior Gonera.l dn.Armo.tla.- Em exccusnção
marinas, quo dcvinm ter impedido 0 posso;, ao que me foi af'lcn;"lo, em olflclo sob n. 131,
esquadt•a legnl, 0 este seu ajudante em todos da I• secçiio tio Qno.rtel de Murlnha, dirigido
os serviços, que ambos criminosamente pre- ao Sr. commnllllunte geral do Cm•po do Marr·
stn.rn.m nos revoltosos, atncando militn.r- nhoiro..; Nu.cionu.os, pn.l'u. quo cu, conjunctã~
menta a Rerubllca e sua Constituiçrlo.
mente c.rm os demais c>mm:~lllluntes de naQue Buettc em dia que niio·mais me lembro, via• du esqun•lro em oror:cçües, lnfot•me os
mas muito posterior ao jti. retorido, pernoitou divm·sos quesito~ dn. Mensn.grn do ~cnfLdo Fo·
preso na to 1·pedeira Situado, entiio sob meu rleral, dirigidiL, ao Sr. Presidenta rlo. Repu·
commando, tondo dormido em um dos bell· blica, em 21 do maio ultimo, cumpre-me res·
ches da ca!DILra.
ponder pelo mutle seguinte:
Nesta segunda passagem pela torpedeira Primo Iro quesito- Em um dos ultimas
Situado Buette lbi rometr.ido por ordem ver- rllns ( 23, 2·1 ou ~5) do mez do abril de 180·1,
ba! do eidadiio com mandante da 3" divisiio d" pelos .11 horas da manhã, vieram paro. bordo
esquadra ropubllc•no., o então capitiio do mar romettirh.- pl'esns, som t•elação algumo.. por
ordem do St•. coJ•oncl governa• lar do Est~e guerra Gaspar da Silva Rodrigues.
Ao 2.1 quesito que diz:pal'tt anele esses presos do de Snntn. Cn.thnrinu., ordem esta quo me
ou detidos (oram cnuiarfos, d rcqulsiçilo ou or- foi tt•ansmittida. peta Sr. co.pitllo de mar e
dcm. a tlc quem?
gtuwra., Gn.spar .-ln. Silvo. Hodrigue~. com·
Respondo que a 19 de abt•ll<lo 108•1 Buette manrl<Lnto "" 2" tl!visiio da e;quadra, quo
e Muller forn.m detidos nD. torpetloirn. Siluado, hnstcn.vu. a sua. insígnío. ú. bm·do do navio
cntiio sob meu commnndo, por m•dem vm•bal sob meu commando •li versos St•s. officiaes
do cidadão commanr1onte em chefe da os· do Exercito e ClviR, não havendo antro elless
quad1•n da Republica e que pouco depois por nem um só olllr.lnl da Ai'mudo. Posso cita!'
ordem do mesmo cidadão, transmlttida por de memoria o Sr. marechal B<Lriio de Boto·
seu chefe docstado-molor,lbram ambos trans· vy, o Dr. Alfrerlo <la Gama Lobo d' Eça, o
feridos par.L o et•uzndot• Tiradcntcs que tnm· coronel Caldeira, e o majo1• cirurgião do
bemse achava fundeado 110 po1•to do De•· Exm·cito Dr. Pnula Freitas.
terra.
Ellcs se consrvnrom no snliio de ró do San·
Que na mnnhii seguinte iL noute cm que tosem pleoJLlibt!rdadeconveJ•sanúocommigoe
Buette pernoitou preso n bordo da tOL•pedoira oo1n os mous officinc; ató as 5 hot•us da turde,
Silva•lo, sua segunda passagem por este na· ho1•a e,sa em que doqois de haverem jantndo
via, alie foi remettido pat•n o Arsenal por com o; otnclnes de bardo fot•am de conformiordem verbnl do jó. mencionado cidadão com· dado com os ordens que ou tinha, envindos
mandante da 3• divisão da esquadra da Re· p><·a bordo do. torpede Ira Pedra ,\fl'onso, a
cujo commandnnte !oram ontregues. Esta
publica.
Ao 3" quesito que diz~ 111acs os (11:itado.< a torpedeim pouco depois suspendeu esegulu
bordo c quem determimh•a is$o? Uospondo quo em dema.niln. dn. barra. do norte do Sa.nta.
a bordo •ln torpedeiro Sit urulo não houve fu· Catho.rin<l.
ziltLmcnto nlh'llln.
.l(L nntes, nn. vospol'n. tiO n.taq uc ao E . Aquída·
.Ao 4" quesito, que diz: qua clostlno dora-so balt tinha ou recebido li. bortlo pt•eso, pur.m•·
aos corpos si fu:U4dos ltouuo'l Responrlo que dem do Sr, Almll·antccommondantecm ehe·
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fo !ln. E'qu•drn, o S1•. Dr •.Jo.. quim Viccnlo
do Olivcii'Il, ,juiz d11 diroit.o da cOilllLrcl~
do Ti.fucns, que so C?llB~l'VOU 110 Santo.~. mo:ra.ndo ern cumill'oto ll ru o nrrnnclmndu com
o. olllchdidmlnu.tó o din :!·I do mesmo, soru.lo
nossa. drüu., :-~em pro do conti:wmidndo com·, ns
ordens T'ecohilllt8, srmpi'tl vm·lmes, envitulo
pnra bordo du crusol 1uJ' .Nithctoy.
Não mo s~ndu ngJ•n.drtvel a pn>;sagem de
pt•esos polit.icns pelo naviu ~oh 1111'\1 commnn·
do, trntoi fio obtt-1' orr 1 em cm contl'fi.I'ÍO, o que
conseg-ui com n.lg-111nn fltcililludo.
tope~

Ou.lli rm r'innto só tive

ll

bot•do presos os ·I

aegvlutcs Srs.:
Primeiro, commissnJ'ÍO !lo 411 CillSt!(';, 211 to·

!
/!

I.I,
I

I

I

nndor, niio só o cidndfio fiounccz Buotte que
viera no Porh·o All'ou.'io como tnmbem o Sr.
CnJ•los Müllor. ltecobl n ordem paro cumprir: mnndei·os conduzir para terra, entregnmlo·os no governndcr.
Quanto "inl'erioros a proças elo Marinh
rrm·bi·os cm nume1·o superior o. oitenta, todos
pe1•tcncentes ú. guu.l'nic;iio do cncourttçn.do
Aquidahau, esses mnndudn~ apresentar pelo
guvel'nndm· e outros opresentando-se volunULI'iamente.
Recordo-me bem do:; seguintes: }o sa.rgen-..
to Antonio Alves M1tiiL 1 CJUI:I hoje é ordenança
do SJ•, cholo do csJ.!ldo·mnior·genornl; flol do.
2·• clabSc Mnnool M11rtins lloltr<lo, que actual·
mente s•rvo nesta rm·taloza; enfermeiro rio
Uospit111 de Mnrinl111 Arfio Antunes Pereiro,
nct11o.lmente .na enfel•mttrht proTJsorla d1~
Mnrinlia o guartlião PedJ·o Cordeiro bojo em·
barcndo no couraçado Vinte o Quatro cltJ

nonto .lofio Leopoldo Gondim, preso por m·dem tolegJ'ILPhkll dn SocJ•rt<n•in do M~tJ•inlm.
}101' !i61' llCCUtlll.dO do te1• SeJ'VIdO com flS ro·
voltoso8 cmSnnto. Cntlmrinn.
Romottido p<U'I\ bordo do Santos, pot• pedi·
do mou, conservou·li!C neste m~vio n.tó sm· .Maio.
translilrldo P"l'" 11 Fortalez<t dn. ilh<t das Co·
As prao•s ror11m distrlbuidos polos navios
bras, no porto do Rio 1lc .Tnnrh•o, om pl'inci- dn esquudro., trazendo eu no Sa11tos para
ploR do n~osto do 1804 o jn depois do cu ter mn.is de 30.
dr.ixndo o commundo do Sm1to:<~, JIDl' ter :;illo
Nenhum delles ~steve em prisão fechad•,
nomeado pnrn. commn.ndnr o cru:;ndor Patna· lt ferros. nmo.rrndo ou o.J:.remndo, n bordo do
mtvio :.-:ob o mt-u commando.
ltybn,
Segundo, piloto ,lnsó Antonio do Sou>.n.. este· O 2' quesito fica respondido pelas explica·
'VC)11'cso ü. bordo dt,~de tlm• de nlwil tLtél2ou çi1es que ncnbo de da~•.
14 do mnin, dia om que l'ol posto em liberd11·
Qn•ntono 3"tenhoa <lecl•mr·vos ~ue no que
de por ordem do coronel Govornadot• doEs- r1iz respeito n pessoas implicadl16 na revol~•
nem um~t só esteve em camarote ou prisão fetudo.
ConSPI'VOU•SO rlrpois {L borrlo do Sa11t0$. e chada, n. ferros, nmnrrmln ou n.lgbm!lda,
nosso novio recolhcn·so no Rio do Janeiro quanto mnis o serem fuziladas.
junt<tmonto com a Esquadra.
Dcn-so,comtudo,á borr1o do Santos um facto
:l." Dt•. Vieira Ciltrlos. ClicCn de policio rio bastnnlo lnmontavel, porém de pum dlscl·
Santo Cothnrin•. -Em um dos pt•ituoiros plina intern•. niio tendo ponto nlgum de con·
diM tiO lllCZ de m•io nttrncou it l;ordo ns li tncto com os demuis successo:) pnssn.dos em
IJoras d<L monhic uum ltmclm conduzindo o Sunt• Cathnrina.
Dr. Vieira Cnlilns, •comp•nhndo por umo Cumpro mais umn vez o triste devet• de de·
prnç<L do um btLtnlhiw pnti·Iotico, com ordem clnrul'·VOs quo o 8 de maio foram p116snrlos
de tlcnr depositrulo it bm do nté quo o viessem J·elns nrmos, com todas as formalidndes ao
busc•r. O Dr. Vieit'11 C<tldas consot•vou-so meu alcance, no tolda de ré do Santos o na
sont•do em umn. das cadeiras do •aliío do prosenç11 do toda a gmll'nlção formada, n.tó
Santos, conver:mmlo o.lA'Um tempo commigo, mesmo na d~tquelles que poucos momentos
contando diversos episntlios do tempo do ~O· antes tinham tcntndo rovoltar·se, dous I"
verno provlsorio em S1tnta CttUw.rino. A's 5 sargentos do exercito ~ampaio e Borcellos,
hol't\8 dn ta!'de nttJ•acou novumente 11 mcsmn qne tinhnm ombntca•1o em Muntevidco,aonde
lnnchn, tf'nzonr'o um olllcial do i" ou do 23' tinh11m IIJlresontodo rleclm•nndo tor-so porbo~llhiio quo vinh• busool·o por m·dem do SJ•. tencido ús forç•s commnndodns pelo Sr. ge·
nc•ml Uypollto de Limo, em operações no OS·
coronel ~overnndor Foi entre~ue.
4, 11 Cilitttliio frtLncez Cn,rlos Müllel'- Estevn Indo do Rio Grande do Sul.
Pelo livro do quortos onde tudo so acho
i\ bordo rio Santo• nté o di• d11 nos>~~ sob ido
P•ro o Rio do Janeiro , senrlo trnb1do do pot•foltnmcnte examlo, .vil·se que os inrorlo·
mo8mo modo qwl os nnteriorcs. Por occnsilio res foram. executa, los d6 conformidade com n
do snhirmos,estBndo mmht o Sanco,'i f11 111\t~ndo decl;ão r\o Conselho •. a ·quo rornm submotti·
em !\•ente <t cid•de <lo Dosterro o toda a l~s· do,, pelo facto r\e haverem tentado revoltar 11
qundr• fuurlendll nn bar"' rio Norto obe· gn•J•ni~iio do nnvlo, aggr•dldo a um dos om~ou n. torpedeh•a Perl1·o 4·lffo,Mo, tl'ltZt.mdo o cinl•s, tent1tdo mntn.t• a. um outro, por não
sou oomnuul' 1n,ntc ordt1m po.rn. que o 81'. cnpi· querer este :.-oltnr o seu cnmnrndo., feito tbgo
t<1o do mf'r o guerro Gaspar do Si! V« Rodd· >obro o commondonto rio navio, qu•ndo o
guos mandMso entregar 110 Sr.coronol govor- mesmo ao lnterpuzera entro um dos sargentos
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<BarcelloB» e o official amea~ado e, final monte
declarado que .i•i dins antes tlnhnm tentado
envenonnr 11. toclos os orncin.cs, niio o ten lo
feito por supporem que o cozinheiro desc•·nfiàra. Declarnrnm mal• quo tlnlu•m querido
prat!CILr este ultimo CJ•lmo, quanto nos offi.
ciaes rle mnrinhn. por otlio do cl!tst~e e quanto
nos offichtes do exercito por se deixarem com·
mandar por um official da armada.
Quarto quesito.-Achando-se o nn., io em
viagem mandei flUe os corpos fossem In.nçntlos
ao mar, com a~ fbrmn.lidad,·s do costume.
Quinto queslto,-Todos esses fltctos lbram
consignados, como ~~de clovol', no li vro1le qun.r
tos, p1•inci pu! mente o que se acha respondido
no !l" ques1to, que, alóm de ir para o livro de
quartos, tbi participado por escripto no Sr.
o.ln'Jirante

commn.nrliLDtO

em chefe, que se

n.chan em Montevideo e sem set• em officio
rese1•vado.
Finalmente só me cumpre ngrndecet• ao Se·
nado Ferleral o ter-me proporcionado umiL occa·

siii.o, não dejustiflcar-me, pois, creio nií.o ter de

justificar-me, pois basta o lilcto de haver a
bordo a insígnia do commll.n1lu.nte do. 2'• divisão pnra isent.o.r-me de todtl. a respomn.lli·
lidado de officln I, mas de clarear os meus
concidrvliioe sobre o mou procedimento e n
minha não copnrtlcipaçíio nos succosso; do
Sam a Catharimt, já que a minha posição do
militar não mo permitte discutir pela im·
prensa.
Sande e fraternidade- O cnpitilo-tonente,
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noa o acompanhados por um pequeno con·
Liugonto de n.lumnos d:L Escola M11itn.r, um
corto numero do paizano; e militares do ex·
orei to, que nilo posso pt'ecis ~r, poróm. que
ncredlto não ter nttingl,lo o numero de 15.
Estes cillar 1ilo.; iimtm recebido:; o. bordo o
tratado< com toda a urh"uldade o depois de
ligeira pormt~nencia. n. bordo, visto como,n.penn.~ toe dPmnrara.m o tempo :preciso para. o
n,vlo etroctuar a rapida viltgem de Florlano·
pnlls o.o ancoradouro de StLntn. Cruz, foro.m
cntt•ogu,•s ao cruzn.dor Nictltero'l·
QutLnto ·n. sou~ nomes, não jloB:~o meneio~
nat-o~. porq uc nfio os conhecia pes)\on.lmente,
não VIeram acompn.nhndos de relação o.lgu~
ma nominal o tlnalmrnto porque niio tratei
de indagnl·o, em vista da rnpida os\!Ldla que
ittm ter n bm·do.
Acredito, pois, que no livro de quartos de
bordo, esteja ttio sómonte indicado o nu·
mero.
E' certo, no omtante, que soube por infor·
mações, que não IOmm postas por inteh·n. fe,
achn.r·se incluso no numero delles, o Sr. Ba.·
riio .te Ratovy.
Cumpre-me mais declarar, que no dia an·
terior no da partida da esquadra, daquelle
~stado para esta Capitul, levei por m•dom
VCI'bn.l 1lo Sr. Almirante

.Jer~mymo

Gonçalves

e transmitti"a pelo seu ajudJtnte do ordens,
do cl'uzndor Jlmltado, então t'undetu.lo em
Santa Cruz, para o cruzador Sr~ntos em Florhnopolis, um estrangeiro pn.izano por nome

Buett•~ e que neste cruzador ft~l entregue ao
Sr. command,Lnte da divisão cont.rn.-Aimi·
mandante do Santos,
rn.nte Gasp1tr Rotlri~ues, com o. ordem tnmBordo do cruzador PBCOI[l. Bon,jnmin Conslant bcm vorbul, para que o mesmo Sr. eommandllnte, o envinssH n.o Sr. coronel Moreira.
no Rio de .Janeiro, 3 do junho de 1895,
Ce~u.r, em vista de terem que cleixn.raquelle
Ao Sr. capitão de fragata .Joaquim Jose R. porto pela m;~nhii. rlo di1~ :-eguinte todos os
Torres, comma.ndn.nte do cruzador nnnjamin mLviog que constituinm a esquadra em opeC(nl$tant.-Em cumprimento 110 '1eterminado l'tt~·õe~.
no vo<so officio sob n.04, de 20 do maio lindo, Quanto ao 2•-., Julgo tel-a respondido com
no qual mo ordennes que lnr.•rme sob osque- os esclnrecim!3ntos que dou ao 1°.
aitos dn. Mensagem do Senado Fodcwu.l, diri- Qrutntu ao 3 •, cumpre-mo declarar quo pes·
gida no Sr. Presidente da RHpublica o que, snn. n.lguma pn.iznnn. ou militar Jbi fusiladn. o.
por cópia, me foram remettidos, cabo-me dar bordo do navio que commondo.
Qu!Luto no 4 •, tlCJL pre,iu•licndo com a res·
as ;eguintes informações:
Qunnto ao Ju quesito, decln.ro que, em dia, pos~' que dou ao 3". .
que niio me recol'do, do mez do nbt•il ou maio E, tlnalmenw. quanto ao 5' declaro terem
do anno pnesndo, recebi ordem verhal do Sr, sirlo todos este; factos lançados no competente
commn.ndante do. zu flivisüo dn esqundrn., en· livro de quartos.
tiio commandndapolo actual S1•, contra-A! mi· São estes os e:;c!ltrecim\lntos que posso rlo.r
rante Gaspar da Silva Rodrlguns, para teJ' o nos quesitos que lbrem submettulos ó. minbo
navio sob meu commando promptu para se· informa\·iio.
guir com presos politicas ató o ancoradouro Saude e frat.ernidode.- Amyntltas Josd
dn. ilha do Santa ':ruz. em SMta Cathal'ina, Jorgo, capitilo-tenente.
afim de nlli enlregnl-os no cruzador Nic·

f":al'Üln da Ga" a do Sou:a Franco,

OX•COm-

tluwoy,

Com eJreito, pouco tempo d•pois, apresen·
taram-se a bordo, vindos em uma omharcação do oruzador Santos, então navio oopita·
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P1•osidcrzcia dos Sr.~. Jorro Parh·o (viro•jll'asisiclcJlto) a Jl!anqel l'ictm•i;w
SU~I:\IAH.IO-A hortm·:~ da R~FI~Iio-l~ai~m·a o apJWovnçliO da nctn.-I•:xJ•Iml!'~'l'l~- Pat•ccl!t'-

Outro do 1• Secrotm•io d~ Camara dos Depu·
todos, rlc 15 do corrente mez, remettcndo a
seguinte
pnQI'OSlÇÃO

N, 14

DE

1895

DiRclll'llll t' t•orruot'lmonto do Sr. Co~La AO':ovodo- Emcmlus ria Camam dos Dc)lulado::; rlJn'opostn
Onm~:>~t no uu-Discnssiio tio pat•or.or n. :1:;, fio
do Podc1· Executlvo quo {lwa a força uaval
JS!Jij-Discut'lln n omond1L do~~·. Gil Goulnrt;mra o c:ncrcicio de tSOG
Dl:~cm·.~~~/4

Jns

8t·~.

GomoK 1lo Ctuüro, I<'rnn•

ciRcoMnchndo, Gomos dn Gnc~h•o o Gil Gonlnt•l
-Adlnmonto da dit~cns!!üo-OI·dem do tlia 10.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• A lol'Ça nnvnl para o excrcic!o do
1806 constaril:
§ 1.• Dos officiaes rlo Corpo dn Arma•la o
dns closSil~ annexos que fi.w JU'eclso t•mbtl~~r
nos no.vio1i de g-uerra. e tl'Rnsportes da. Umao,
conforme suas lotações, e dos estudos-maiores
das esquadras e clivislíes navaes.
~ 2.• (Como na proposta.)
§.' 3." (Corno no proposta.)
~ 4.' (Como na proposta.)
§ 5." (Como na pt•opostu.)
§ 0.' (Como na proposta.)
Art. 2,' Ficn. o govet•uo autorisado:
§ 1.' (Como na proposta.)
~ 2.• (Como no proposta.)
§ 3," (Como na proposto.)
~ 4.• (Como DI\ proposta.)
§ 5.' (Supprima-sc.\
§ 6.• (Snpprima-se.
§. 7.• (Suppt•\ma-se.\
~ 8.' (Supprtmn.-se.
§ 9." (Supprima-s•,)
§ 10. A considerar na reserva os navios
que precbarem de coocm•tos quo se prolongn.·
r.om por muis do 00 din.s. Cada um rlcssr.s nn·
vlos tcrit u bordo o seguinte pessonl militar:
commandante, lmmediato, connnissarlo, mes·
tro, llel o um quinto da lotação, pcrcobendo
o> vencimentos do navio a1•mndo.
Art. 3.• (Como na proposto,)
Art. •1.' (Como na proposta.)
Cn.mara dos Deputados, em 15 do junho do

Ao maio Uia comparecem os ·10 seguint•;s
S1•s. Senadores:
,João Pedro, J, Catundn, Gustovo Richard,
Jonquim Sarmento. Francisco Mnchndo, Costa
Azevedo, Antonio Bnenn, Manoei Buratn, Go·
mes do Castro, Ph•cs Ferreira. Cruz, Coelho
Rod1•igues, Nogueira Accioly, João Cordeiro,
Alminio Alfonso, Josó Bernardo, Oliveira Gal·
vão, Ab·'on Milnnez, Almeida Barreto, João
Nelvn. Cot·rên do Araujo, Joaquim Pernam·
buco, Rrgn Melln, Leito o Oiticicn, Hosn Junior. Virgilio Dttmo~io, Eugonio Amm·im,
Domingos Vicente, Gil Goulnrt, C. Ottoni,
Pau ln Souzn, Silvo. Cnnedo. Generoso Ponce,
.Joaquim Murtinho, Vicente Machado, Santos
Andrnu~~, Rnulino Horn, Estores Junior,.Tulio
Frotn c Pinheiro Machado.
Abre-se a sessito,
E' lid:t, posta em tliscussito c Eem debate
approvada n uct11 da sessão anteriol'.
Doixnm do compat•ocer: com ~nsn parti·
cipada,os Srs.Joiio l'a!•balho, .Insto Chermont,
Cunha Junior, Ruy BarLosn, E. Wnndenltolk,
Aristides Lobo, Gonçalves Chaves, ,Joaquim
Felicio, Mornos Burros e Rnmiro llal'Celios;
c, sem <'lia, os St•s. Messins de Gnsrniio, Lenndro·Mncicl, Coelho o Cnmp···s, QuintinoBo·
cayuvn, La por, Leopoldo do Bnlltões, Campos
Salles, ,Joaquim de Souza e Aqn ilino do
Amarai.
1805.-Jlrl/nw Cozal'·Rios, 111 vice~preshlen~e.
O Sn. 211 SJ~ct:ETAnto, soL·vlntlo tle 111 , dti. -1luywuo 1'avarcs do Lyr" ( 311 seCl'etarlo,
contn. tlo seguinte
como 1•).-Aoyusto Monto»e[J>'O (sm•vindo do
2•• secretnl'io).
EXPEDIENTE

Proposta ria !JDtotno .a quo .'ID ro{tJ1'D a JWOJlO ..

siçfTa acimrt
Officio do S1•. Senador Ruy Barbosa, datado
de Londres om 24 do Mnio ultimo, communi·
cando que o sou ostndo notunl rio molcstht niio Art. 1.' A força na~•nl para o anno do 189a
lhe I'CI'mitto lhzel' a longn viagem t•·nnsntlnn· COllbtul'ÍL:
tictt c tomar pn1 te, JlO!• cmqnnnto, nos tmba· ~ 1." Dos officlacs do Corpo da Armada o
lltos.•io Senado, -lnloil'n.•lo,
•ins classes annexas, que lO\' p1•cciso embarcar
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de ~uet•rn o t~anspo~tos da União, mandante, immodiato, commiseario, mestre,

C<Jnfm•rno fmns Jotnçõcs,o dos cstudos.mo.iot·cs, Jlel e um quinto da lotação, porcebentlo os

dns esquntlrns o di visões n1tvncs.
voncimontos do novio ttrmndo
§ 2.• Da 4.uaa pt•nçns do e11rpo do mnríArt. 3," O ~linistro da Marinha, do uenheiros nnclonnes, lnciuaivo 30IJ prnr;as pnrn cardo com o da Industria, Viaç~o e Obras
ns tres companhias do foguistas o 100 dit Publicas, provido!tclni'i\. pu r~ que as compn- •
companhia do MM to Grosso.
nhlus do nn.vegnçiLO·subvenctonndas pelo Es·
§S." Do 1,000 foguistns contrnctados de tudo sejam obt·i 0 adn~ " ~onstrnir. seu• n~vlos
confot•tnido.Llc com o r••í'pcctivo l'cg,dnmcnto com o; reQuisitos mdtspensavms para. OIL
promulgado pnr1t os fugul•tus extramun"l'n· evcntun.lirindo 1le guerrn., serem convertidos
rios. omquanto o corpo <I e moorínbel~os nacio- cm cruzadores.
_
naes não pudor attcndcr íts exlgenclas do todo Art. 4." Fi01tm revogadas as tlisposiçues cm
o serviço.
cont,·ario.
.
§ 4.0 De 3.0ó0 aprendizes marln!leiros.
Capital da Republica dos Estados Untdos do
~ 5. 0 Do 400 prn;as do bntalhiio do infan- Brazll. 9 de maio de 1895.- O !"residente da
Republica~ Pruriente J. tle Morcte.~ Barros.
taria de mnrinha.
§ 6 ... Em tempo de guerra, do pe!sonl que
~ A' Commissii.o· de Marinha e Guerra.
for neeessnrio.
Requorlmento do 2" tenente pllarmaceutico
At•t, 2." Fica o Governo nutorisatlo:
honorarlo rio corpo de saude dn nrmMla, An§ 1." A ongnjnr, para o serviço dn Armndn tonio Cnn,lido tia Silva Pimento!, em que, al·
Nacional, durante a paz ou a guot•rn,o pesso:.[ ~~~~'ando scl'vico::; que firest()u, pede que o
preciso pnrn. preenehor os cl•ros que houver \rmpo tle;ses SCrV}ÇOS ~rja considerado, dan·
do-•e-Iito apo .• entndorta com os venetmentos
na forç~ naval ;
§ 2." A abonar mensalmente, nos que so rio ;ua patente ou a otroctividade do posto
engajarem como marinltoiros nncionacs ou cujas honras gosa,-;\'s Commilsões de Ma·
soldados, mais metade do sol~o que OI'a per- t•inha o Guel'rn. o ele Io~nn.no~s.
cebem es;nsclasscs; rlcvcndo o pt•azo rlo en- 0 Stt. 3• SECRETAlllO, set•vindo do 2', lô e
vae a lmprimil• pnt•a entrot· nn ordem dos
gajamento ser, pelo menos, do trcs annos;
§ 3." A conceder nos marinllelros nacie- trabalhos o seguinte
Mcs, pt•oce•'entes das esco!M de aprendizes,
PAR'F.CETt
que completarem cinco annos do serviço, sorn
nota que os desabone, uma gratificação men:-~. 40 Dm 1805
sal, correspondeu t.e ó. metu,ie do soldo do
classe o. que pertencerem ;
A' Commissão de Finanças toi presente o
§ 4," A conceder a mesma grntíficaçiLo, requel•imento do o. Mnrin Rosa Martins
equivalente õ. metntle do soldú, ltS praças do Macio! pedindo uma pensiLO, sem prejuizo
Corpo de Marinheiros Nacíontles que comple- da pequena quota do ll$?2q que jlercobe
torem o tempo le~nlde >Ot•viçoo continuarem como viuvado nll'eres tio exorctt.o Melcllia•'es
a servir >em engajamento;
Lopes Mnc\el, faliecido a ·13 junllo de 1872
§ 5," A reorgnnisnr o serviço Ildministrn- em cnynbU., Estntlo do Matto Grosso, cm contive da marinha, do accordo com as bases scquenci~ de ferimento recebido no combato
apresentadas pela com missão do 1884;
de Lamas Vnlcntina&.R~publica do Paragu~y,
§ 6." A refot•mnt• o rc~ul~monto tlo. Escola no dia 21 do novembro do 1868.
. •
Naval, dando no estu•'.o um cunho mn.is pra- A comntiPsão, ponderando as conqtçues de
tleo e tendo em vista o projecto ~presentado qunsi pcnurla a que se nclt~ reduz!da essa
pela congregnçilo da mesma escola em 1893: vi uva de um servidor da Patr1a e r,nats ainda
§ 7." A re<luzir o numero dns escolas de a cit•cum>tuncia de co.bm•-llto o meto soldo do
aprendizes, ostltbciccendo-ns om navios upro sou finado mnritlo, po 1• sm· o lb.liecímento
prlatlos o dotnntlo-ns •'e tudo quanto Ji:lt• mis' conscnuente do Jerimont.o recebido em comter JltLl'tL o rlesenvolvimonto do onsino p:olls- bato ~'niio 16vi~c,sitnns quintas parte~ dc>~e
síonal c elementar;
.
soldo, conto e!uramcnto di,pilo n legtslnçao
§ 8,• A coustrutt• <louspaules tle poivomom cm vi•ot" ó do parecer que se repare~ msttbstituiçilo dos que J~mm uestt•uido•, du- justic: de' que tbi a 8upplicante victlma ndorante ttrevoltn, nas tiltns <lo Governador o ptando 0 S;nado 0 segumte
de Mocnngu<! ;
pnOJECTO
§ 9. A mt1ndar fn.zot• os reparos do que car~com as f01·ta!ozas das Ilhas de Vlilegnignon
N, 13 DE 1895
o das Cobras.
§ ro. A conslrlemr na reserva os navios que
precisarem de concertos que se prolougnem O congresso Nacional resolvo :
por mais do 90 <lias. Catla um desses navios At•tigo unlco. E' coucorllda a o. Maria
ter1\ a bordo o sogulnto pessoal militar: com- Rosa Ml\rtins Maciel, viuva do alferes do
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exercito Melchlades Lopes Maciel, fl•llecido
cm consequenoia de J~rimento J•ocebldo "'"
combate, nn. guei•ra do Pnrnguay, a ponsüo
<le 20$ mensacs, som prejuízo da quota do
meio soldo que percebe; revoga1lOS as dispu·
sições em contrario.
·
Sal11 das Commlssties, 18 de junho de IAO:;,
-Costa A.:avctlo.-GerMrn.,·o Por~ce .-J. Jrm·
quim do Sou;a,-J, S. Rego .'lfe/tn,-Leilo e

Dlticica.
O Sr. CoMI o Azevedo-Sr. P•••si·

1.

'

'

contncto com os domais succcssos passa1los em
Snutn Cathnrinu.
«Cumpro mais uma vez o triste dever de
doclarnr·voa que nS de maio fornm passados
pelas arma..;, coM tmlrr.ç a..; formalidades ao
meu alctmce. ntt tol11 a de ré do Santos c na
presençlt de toda n gunroi1•iio lbrm~tda, até
mesmo 011 dnquelles que Jlmlcos ·momentos
ame,<l tinham tenturlo revoltll.T'·Se, dous 1'11
sargentos •lo exercito Samp,1io e Barcollo,ç,
que tinham embOJ•cado ern Montevideo, aonde
ttnham·se aprosentodo declarando torem per·
tonci•'o ás forçllil cnmmandadns pelo Sr. go·
ner111 Hippolito 1\e Lima. em operações noestado do ltlo Gr11 nde do Sul.
«Pelo livro do quartos onde tu•lo •e ncha
peJ•fi•itamonlc cxaraolo, vil· se que os infe·
rim•es tbram executados tle conformidatle com
a decisão do couselho, a que lbram submettidos, i·olo fucto de haverem tentado revoltOJ•
a A'Uarn\çiio do navio, aggJ•edldo a um d~s
oiHclaes, tentado mat.,r a um outro, por n110
querer este soltar o seu camaruda, feJto fogo
sobre o commandnnte do nav1o, quando o
mesmo se lnteJ•puzera entre um dos sargontos, Barcllllo., e o nlncin\ ameaçado e, llnal·
mente declarado que já •'ias am.é~ tinha tentn.do envenenar a todos os olllciaes, nilo o
tendo feito por supporem que o cosinUeiro
desconfinl'O,
c Dr·cluro.vum mais que tinham quorido
praticar ,•sto ultimo crime, quanto nos omclnes do marinha por adio de ctnsse e quanto
nos olllciaes do ex•·rcito por so deixarem
commondnr por um official da ILI'mndo,
·
« Finulmente, só me cumpro a~rndecer no
SoOJidO FedeJ•n.l o ter-me propoJ•cionado uma
occnsiJ1o, t1fla do justl(icar-mo, pois, creio niio
tor·me 1ie justifiCilJ'·me, pols bosta o facto de
havor a bordo n lnsignia do com mandante da
t" rllvis1io parn JsentJLr-mode to•!a o. re•ponsa·
bilidnde olllcial,mas de clarear os meus conci·
dad!los sobJ•e o meu procedimento • a minha

dente, com maxlmo desgosto, intensa mngun,
niio vejo nas informações do governo, pre•tn·
tlna ao ~enado, por virtude de rcq uerlmontos
meus, opportunid~tde que desejara ter, de de·
clorar que pouco avisado andei qunndo desta
codeh·n disse tanto contra o nut..ri•lndn will·
tar que no estado de Santa CathnJ'inn se
!Juvia constituido um despotn. snnguinoicoto,
durante já o triumpiw tia legalitlndt•, como
em outros pontos ao tempo amda da J'llVOita
de 6 de setembro de 1803, praticondo borrorosas assassinntos.
Póde o Senado dar credito que teria 0 maior
prnzer em confessar n injustiça rlesses juizos
emlttidos,no proposito de feril-o, 0 pedirt'es·
culpns de Jmver I'OUblltlo mal 0 tempo dos seus
dignos membros : mas as alludl•l"s Informa·
Cões niio permittcm tanto. Antes contirmnm
o que pelo pai" corre ácerca deste ilespota,
Quizera, nesta occasião ver nqui r.m suu
cadeira nquoUe illustre parnense que tiio alto
levantou o parlamento da nossa potl'in, por
essa somm& assombrosa dA recUJ•sos da IntelJlgencla. dn saber o do civismo, o nobre SJ•,
visconde de Souza Franco. (apoiar/o.<) par"
delle me soccorrer, pet\lnrlo.Jho, despido 1las
aft'elções paternaes, e só dominado pelos de·
veres de rep••esentante dn nnçiio, seu juizo ro·
cto sobre o procedimento que teve o c~tprtiiotenente Ca!'lno da Gomo. d<t Souza FJ•onco,
quando commandnnte do cruzador Santos encorporado a essa celebre esquadra. victorio:la, nrTo ropartlçr1o JIOII succossm~ da San~~ Catl~·
na pbrase aqui ouvida tn.nms ve,es, sob o rina, já que a minha poslçao de mJhtar nuo
commando em chefe do almirante .leronyuto me permitto discut.ir pela imprensa. ,.
Gonçalves, embora dilacerando seu comciio Neste ftnal, conceiJe o ~enndo, o capitão·
humano, o torturando,-quando mandara fu· tenente Sou=a ]i)'anco, nao se referindo no fuzilar dous sargentos do exercito, por pJ•oprla cto do; fusllamentos dos duu' sargento;,quando não se 11 chava a bor•IO o. com mandante.
autoridnde e delibernçiio satnnica.
E tal é, SJ•, presidente, a inconsclencia da 2• dtvlsiio, o então oapitllo de mar e
de~se omoio.l de acto tüo grave, que na Jnfur· guerra Ga•prw Rodrigues, .dO. bem a percemnçiio exlgid11, agradece 11 o Snnndo 0 lhe ila· ber que reptdle de si os attentn.tlo• contra as
ver proporcionndo occMiilo 1le explicai-a doi· vidas desses tantos brazlleiroe, assassinados
xando assim o paiz saber de sou p 1 ·a~edi- por delibernoiio do coronel llforaira Casar e anmento 1
nuencln. de~se "omrnandnnte, e do seu chef• o
Eis como ellese explica (IB,:
almirante Joro11ymo Gonr.t~lvos. No entre·
tanto n11s respostas que deu aos quesitos da
~ ... Deu·se comt.udo á bordo do Sonto,, um mensagem du Senudo que o trou~e n J~llar,
ll1cto bastante Jn.mcntnveJ, porém depura dis· niio se animou o. claraar a questllO, como a
clplina lnt~rna, niio tendo ponto algum de •honra o impunha, Jugindo do dlzero que sobro
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ossos nssassinatos sabe do modo perfeito o devia repousar. Mas, com certa ostentaç1lo de
comp'oto I
immodílstin., protcncJeu que nos convencesseSó foi franco partLIHzor que ordenou o fu- mos que tudo fez, para distinguir esse martyr,
zilamento rlnqueiies dous stLrgentos Barcello.< quer J>Cia patente, quer pelo velhice alque·
e Sampuio, victlmus d<l propi•in. indiiTeNmcn. brnda qw. o dominav11m !
dos sentimentos de humanidade, que o Foi até carinboBI>!
tornam ...
Mas, Sr. Presidente, quanto ao destino que
O Sa. ESTrwEs JUNtaR- E nessas clrcum- lhe deram o perguntl\ra o Senado, nada subo
stancias V. Ex. IOILntlu.ria fuzilar lO ou 20. e nada nos pOli ia dizer.
O SR. CosTA AzEVEDO- Seria preciso que O sn. Cmuo'TIANo 01'TO~t..: E' desertor.
· cstivesso louco; o V. Ex. nü.o póde dar· pro- O SI<. CosTA AZEVEDO- Sim, ó desertor
vo., 1lo ter eu seutimentas tão baixos e mi· como dir. o venerando senador P•lo estado do
seravois, para que de outro modo prutlcaaso Minas: ta.ml1em o assegura o ~overno pelo
isso. Niio mo tornaM assassino.
AlmaHILlt Militar! ~Ias ~caso não devia isto
O SR. EsTEVES JuNton- V. Ex. se veria ter st!lo prov11do cm um conselh"o de Inquiobrigado no meio da todos aqucllos indi vi· rição 'I
duas que se levantaram,..
Houve-o! Niio, ninguem pórle contestar o.
n.uzencío.
llo tal conselho.
0 SR. COSTA ,\ZEVEDD- Até que ponto, Sr.
Presidente, chegou a situn~iio da 1\epnblicn, Só a fraqueza do ~overno, a folta de com·
que um sonndor vem aqui lazer pM·; da ...
prohensü.o de seus deveres, f11.z com que não
( Trocao-s11 aparte,'/ 1.1C/1emt1nte.'i, pri11cipal· se e~cln.re~;n. de molu ptop't'io ~sumpto do
mente entre o.v Srs. E.•ilcucs Junior e Gall'ICO, ta.utn. lmporto.ncio.!
que inMrromJ>tnu o orador.- O 81'. Pre.'iitlcn·
Contr~ esse procedimento, protesto como
te rcclandt attc11ç1To e orrif!m.
ropreseutante da nação : accuso o governo
Em que lei se sustentou os,a ordem do l'u· pelo que derx" praticar a respeito, mormento
r.ilamonto, partida do commnndate do Snnto.< pela demonstrnçiio que com tsso d~ de temer
o capitão tenente Cari•1o lia Gama rle Srm.:a a VOI'datlo por quanto ella u!l'ecta o milita·
FtancoY
ril'lmo desnot•tetLdo do caminho de seus comO •ilencio prova niio só a inconsciencla do pt'Oiuia~oR.
dever, como a.indn. a deshumani·'n.do de scn· Sim, o governo sabe que o mnrecballlarao
timento, que distinguem esse omclnl.
rl• B<"ovy foi fuziia·ro. com outros militares
Fóra da lei escripta, ferindo a carta consti· o civis que lor·am par•a a Jbrtaleza de Santa
tucional o n lei natural ; mio póde olle esc'- Cruz, Estado de Sant11 Catharina : o governo
pur em tempos melhores de ser. rn·ocessndo,: teme conflnnnr isto que o paiz conhece.
e, por julgn.m(mto, receber puniçilo scvern., Proft•ro lerir, melindrar a classe militar,
aeverlssima do crime prntlcado.
· annuncian<lo que olla tem um marechal
E' triste, Sr. presidente, l'ememorn.r e~ses desertor, do que cnn(essar u. verdade de haver
successos de requintada pervoJ•sidlldo, quo olio sido fuzilado, pela vilania de um omclall
ennegrecem as paginas •da historio do Bmzil.
g a classe militar que tllnttLs vezes se tem
e nilo obstante. vemos nestn. C11StL defensores rovoltndo pot• suppostos ataques á sua digni·
desses nlludl•los sucoessos, como por exemplo, dado, ora eo emudece diante de to.l e do
o honrado senador por Sunt" Cnthn1•lna, que tanto• escurneos que a assobe1•bam !
me distinguira ha pouco com apartes tiío Onde seus b1•ios, os seus fóros 1
l'renetlt·os. S. Ex. seguramente, como os que S1•. Presidente, dous fins mo trouxeram a
o acompanham, mede menos bem a posiçü.o occupnr a a\ tenção do Sena•lo : -o primeiro
que assumem por tal arte.
lazot•·ibe senti!' meu desgosto por munter
O capitão-tenente Sow:a Franco que, por q urmto hei di to >los liOrt•ores pratiCildos pela
quanto pr~ttlcou, deslustra o nome que ll'az, legulldode, durante e depois da revolta de a
é esse mesmo que, nu. inJ'ormnçüo que r'ern. e de sotemb1•o de 1KU3 ter sido subjugn<la; ))Or·
em parte lldll nnws, decltLl'a·nos que tratou quanto das informações officlacs nii.o vi atodu. ,
Dcm o heróe. marechal Barlln r/e Batni'!J, motivo de retratar·-me ; e como sequencia,
quando pnssn.ndo,corn nutras milital'eR e civis~ 2n, solicitar out.ro documento que tLcnso venho.
par seu navlo,em destino {L J'ortuleznde s.,nr.u. esr.brec:cr duvidn.s sobre o i'uz1lamento dos
Cruz, comlteriu dos assllsslnndos pot• ca(ll'icho dous Sll.l'gentos verificado no San1os por or·
do calt"bre coronel Maroli•o Cosar, DANDO.. LIIIll dem do l'espectivo commandnn\o, em maio
COMIDA. E: EN'l'RA.DA NO ALOJAMENTO DOS OFI'I• do 11nno proxlmo findo.
CIAJJ:S.
Nenhum" attouuante encontrei para essa
j!:squoceu·se onti'io que as Orrlonnnças da ordem a niio ser a inconsciencla da gravidade
Marinha não permlttom tal f,miliar·ld!Ldo, e do l11cto; que tom osoe com mandante, que dosque era na camara sua que aquello horóe lu•tra o nome que bordou.
s..ado V. II
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ANNAES DO SENADO
Pr~clsnmos saber o quo deliberou o govor·
no no ter conheci monto do:-ose !itcto· si nti.o
tlissc palavra do dosnppt•ovnciio ou t!d nppro·
vnçiio, fug-indo ti.s J'H:-poni-~abilirlndo.~ docal'go,
li menos digno, poJo nwnos, da rnou !tprr.ço.
De momnnto niio ~o i qurm cr·n. f'lltilo mi nisl.ro
tia marinho: totlos qnnntos Jlwnm ministros
<ln mnrinlm do mcinllos do jnnho tio 1803 ntó
o dln 1!3 do novcmúr·o ultimo, mn morr.com
muito,· do todos sou u.ind1L nmigo: cortarei,
porém, ns relações com nqucllo que n~sim :-;o
boja pm•tado,

Entc•ctnnto, si qualquer tlnviütt· sobrovcm,
niio lm cstru.nhn1· delongas, noccasarln.s ao
cxomo tias provtts oxl!ibidns.
No llin. 1 1!0 mttio do corrento nnno, foi
confiado;, Commi·siio o diploma do cnndlüoto
eleito pelo Eslltdo do Pnranit, e !Jem assim fúl
pt•escnte o lido nn. mesa um lc!cgramm•t expedido tio CuryLiba, em · quo se pediu no
Sen~tdo que urro lbssa rcconhccitlo oquel!c
tllplomn sem a presença da neta dn npurnçü.n
Pnln Jell.urn <lesto documento consta qua se
Procul'nroi cet•tillcn.I'-mo Uo procm.lor do eJTcctuarnm cleieõcs cm 130 >ecções.
governo: ó o seguntlo fim quo me trouxe it E, n.pezrLI' dn dOmara havida, n.tó agora. só
tribuna.
fornm remottidns it >ecrctnc·ia !07 netas.
A luz so hn. Uo fhzcr, C'JUCirnm ou niio os
A Commis:o:iio, tonUo verificado quo as
compromci.tidos, dcstlo quando o Scnnrlo mo 23 ~cct;üo~ restantes reprcsentnvn.m numel'o
não negue o seu nssontirncnto aos meus pa .. elevado do eleitores, c•n.pttz do infhtit• no
didos.
.
resultnclo goJ•ni, demorou ainda o seu
Pnsso 11lm• n rcquot•imouto que dm··nos·hn parecer.
n. sn.lJOt' do modo por que o goYol'no se houve
N'c:so ínterim, o Senndor pelo mesmo Esna omcrgencla (t[.) :
tn•lo, procnmdor do candidato diplom~tdo,
V~m n Moon, oJirlo, apoiado. posto cm tlis· propoz o nlvitl·o do ''ons!tloroJ• nullas to~os as
secçt1cs clcitornes, onde niio houvessem mter·
cus:·nto c sem dclmt.o n.pprov:uJo o S(•~ulnte:
vindo liscnes. Porquanto, pondo-se mesmo
de pa1•te cssn pot·çtio de votos em geral fovo·
Rt1f]!Wl'ili1Cnlo
ravcls no seu committante,jü.muiH a~ netas
niio presentes jlOdcrlam :tll'ectnr o excto das
Roqueiro que, por inte!'medlo dn. Mr•sn, so c!nic;ües.
Desde quo concordava o representante do
~ol!cito rio gove1•no pu.m. conhecimento do Se~
nado, cópin. il1ts communicnçõ~lR do cn.pitiio· candidato diplom~do em não fazer cn~od!'l
tenente Ca.rino da G1ma. 11e Souzn. Fmnco, <1tc< ()5 netas nllu•lJdos, entondau " Commissao
qunndo cnmmnnrlnnto do trnnspoi'trl Santo.v que podia proceder~ apurnçiio, tomando apo·
cm Sn.nto. Cnthnt•ina, tratando dos t'uzilnmon- nas om considernçiio ns 42 restantes, que de·
tos de dous sargentos do exr·r(':ito, qno rletor- ram o resultado quo o Senado conhece.
Qlllm<lo " Ccnnmis.iio e.,tudou_ o di~loma
mino.l'n, corno nsseguru, ]JOJ' sru offlcio f!e 8
do cm•rente, diJ•igido ao njudu.nte-geneml e, correspondente á neta da npuraçao, verificou
rlns respostas que T.ivcram dns tmpcriorcs [LU· que" eleição era suspeito, por inobsorvnncla
1!0 pl'CSCl'illc;õos legues,
toridndcs úa moJ•in ltn.
Assim, dolxttrom de ser con vocntlos mom·
S R. Senn·lo, !8 do junho de 1805.- Co.<la bt•os quu deviam fltzet• parto do mesma
A.:cvcr/o,
junta, para seJ•cm convidado~ outros, que
niio cmm competentes. Alóm diSso, df!oqUeil!'
ucl.a nfio consta sinão o dia em que 1\.ll'a lm·
ORDE~I DO DIA
cindo o processo dt1 npul'nc;ii.o, mns de nenbum
modo o tlu. sun terminnr.~iio. sondo, o.o demais,
corto
quo do documento nl!udido resulta que
Coutlnün a discussão do requerimento do
Sc•. Costa Azevedo propondo o :tdiu.mento tln alguns duquollcs mosa.t·ios não convocmios
dlscuss,io do parecoc• n. 35, do 1805, tln Com- comtJu.reccro.m o prote~taro.m contra o. vnll·
missão de Cnnstitui~;iio. Poderes~:~ Diplomucin., dndo do noto.
Dahl as hcsitnçüos dn Commissiio, á qu~l
opiun.ndo pcltt npprovnçiio tltt clciçiio sou:ttorhtl n. que se proecdon om vn.t•iu.s sec,;iies 1!0 niio poditt convii• pl'OJlO!' "· I!U!lid~tle da o!et·
Estculo do Pnrnnít, no dl:t Indo marco nltlmo, cii.u um 11or;Ll, temendo umtn.t•n.ntJgos moidos,
c pelo roconltecimanto do cldndiio diplomado Que tlor~m loga.r 1dú it. (.liesoluçiio do nStiCffi·
!Jións provincioes lntch·ns.
Arthur l'eJ•J•cim do Abreu.
Dcmttls, o ttrt. 45 da lei oleitot•n! pres~rove
conslderttr eleitos os que tiverem pluralulado
O S•·· Gii GouhU"I:, como membro rclatlvn do votos.
.
da Commissilo .do Coustituiçiio o !'aderes,
A>.slm, nenhum outro ui vitro !'estou 11: Com·
dcclum quo tom cst11 sempl'O o mnioc• cm- missico slniio o do propOI' n nppJ•ovaçao da
ponho om upross"'' o rc,con!tocimonl.o dos o!olçiio, visto como o candidato quo reuni"
SonalloJ•os logJt:lmnmont.o ololtos.
mnlor numero do votos orn. o diplomtlclo.
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Sento que, depois dns nllogações produzidos,
O Sr. Gome,. de Cm•tro (')-Sr.
ó opportuno olferecer n sua opinlüo o. respeito prcsltlcnto, quo.ntlo hontom ornvn o !Ilustrado
tio rcquorlmonto de adiamento.
seno.•'or por Alngôns, escnpou.mc, contro. maus
Si, de quunt.o ho. ~!to ~esultiL quo n~ 1líffi· hnblt.os •. um o.parte. em ~uo protcsto.vo.. contra
culd"'lc> relnt1vns a cle•çílo que ;o diScuto, "doutrmo. que expend10 o mesmo lllustre
só podem ser solvit!ns pelo exumo dos livros se11ndor ..Tul~uci que esta protesto tinlm pns·
uns o.ctns, ó claro qno o requerimento do satlo deso.pwcebhlo; mo.s o !Uustrc sem•tlol'
o.dio.mcnto co.rece tio acr completnt!o por um pelo Pnro.ni> n.proveltou-so delle. o invocou
ndcnrlum, o qua.l devo consistir nn.rcc1uisit:ü.o meu t.estemunbo contt·a nqucllo. doutt"ina..
tlo.qw•Ilcs livro•· .
S. Ex. dlzio., com o. o.utorido.tle que lhe dtio
Devo ltcrescentar que i• Commissao niio foi o t.1Iento c o conhecimento que tem do. no>S:I
prc~en to ollegnçüo ou 1\oc:umcnto sinü.o as lcgislnc;ii.o, quo no. phraso- runcciono.rios ntl·
p1•oprlo.s o.ctns o.uthenticos. Ao Seno.t!o, com- ministJ•ativos-estnvam cm suu gonornlido.de
·tu•'o, roro.m o:!l'erecidos elementos novos, cm comprehcntlidos os dcspnchantcs gernos das
ordem o. demonstrar quo ó empregado pu- alfuntlegos ..
blico o eo.ndidato diplomado.
Peço uo nobre senador me pcrmitta diseor·
Um desses documentos referio.·so o. rune~õcs dar desaa opiniiio o sustentar o. doutrino. con·
do o.gcnte do Lloytl o outro a do despnclmnte trari11-quc cm scmellmntcs JIO.Iavras nlio se
geral do. o.Ifo.ndegn, pelo mesmo cidndlio ox· comprehendo oqucllo. clo.sso de empregados
ercidns.
do commercio.
Tem ouvit\o o.lguns collcgo." illustmdos A lei do 20 de ,io.noit•o de 1802 diz no artigo
otl!rmat•em que niio se deve considerar om· 30 n. O, com umo. rcdncçiio quo lamento tenha
progo1IO Jlllbiico o despo.chnnto ~cro.l rio. al· oscnpndo aos seus autores o revi8or"s (/ôJ:
tilntlogo., Pede. totlnvia, !icenç~ pal'a consi· •Os t'uneoionnrios uclmlnistro.tlvos tedcr~es
der~r n questiio controvet•t,idu.
ou c<tmlnnes, dcmi,sivcis intlopcndcntcmcnto
Um tios mais íUustrndos mcst.,•cs :lo 1liroito de scRtençn, nos t•espectivos est11dos, niio po·
jiL o.ffirmou que il di!llcil distin"ui1•, ÍL vistll dol'iio SOl' .votados pat•o. seno.do1• ou tlopulado
d11s disposições legaes. quem s~Jo. ~lmpt'l~gn.LlO ao Congresso Nncional.»
publico o CJUC01 o nüo st~,ín., t1~ntu. ó u. impt·oNão ó Jll'Cciso quo cu mo:;trc no Senado n.
priedade tecbnologiml tlu legislo.~iio nu es- imperl'eiçiio des\tt t•edac~lio; a nossa q ucstüo ó
pec!e.
snbor se na pbrnso - funccionarios atlm·
Nestas condiçücs, pnrece no Ol'a.dor, n.in1l11 nistrntivos- comprehondem-so cssos ngentos
quo superficiulmente, sem mnior estudo 1lo. do commercio chnmlldos-desp:•chantes. ·
mo.te•·in. quo. sl um individuo IÍ nomea•lo o P•·imclramente notarei que es>a mo.terio.
domlttldo pelo governo, si ú seu man1!ntario do incompo.tib!Iidndes, quer eloltoraes, quer
ou mtxilíu.t•, ilircctn. ou lnr1irectn.mente, o si parlo.montn.l'es. ó do sua na.turazn. l'estricxcrce runcções tlentt•o do uma repartição clivo., o rostt•icto.s tlovem ser o.s disposições
publica, deve achnr-so comprehendido na que us impõem. Est11s l'evclo.m a tillto. do
qualiOco.~iio sencrioo. do Oluprega<io publico conOança na forço. do earnotor nacional :
do or:lam at!ministl'"tivo..
pot• cllns procura-~o co!iocar oa eleitores
O Senn.do COffilJt'Chendc quo, neste nssum- t•h·u. do alctmce úe certa Ot'(\om de in!luencit\s
pto, o orndo1• l\tl111 cm seu uome iw!ivitimLI e cont1•a o.s qmtos t!ebaltlo luta a pro visiTo do
nii.o no Un Commisaüo, n. que nrio l'oro.m su- 14·~ísln.dor.
jeilns sem~lhuntcs ailc~açõcs.
Eu pm•tonço í1 escola quo pons11 que se
Otrercce, pois, i• npreciuçiio do Scnmlo o <levo dcixnr no elcitol'lldo o mo.lor cit•culo
requct•imcnto.
p11ra a escol!m dos seus re)lresclltnntcs ; o
Vem~ Mc.m, ó !Ido, npoindo o posto conjun· como niio ú poss!vol lcVlll' a m!nlin doutrina
ctrcmontc em diseus:;ão. o scgu!uto
aos seus ultimes limites, nc1•edlto que na
t'ôrm:1 de gove1•no que lli!Opto.mos, devem ns
l'estricçücs
se•· "' mais !lmlto.dns.
Requ a1•:'m t:ll (o
O lllusn·o sem•dor pol' Alngôo.s disse-nos
que os tlospncho.ntcs são l'uncciono.rios o.dmi·
(SI für o.ccolto o rcqu.or!monto do Sr. SemulOI' ulst.rntlvos, JlOrquo n nov11 conso!lt!açlio d11s
.
pelo Arno.zonns)
lois das o.I!nndegus dete1•mina que sojam no·
meados por netos dos inspectores Ílo.s nlfundcgns o masru; 1\e rendas, que tenho.m
Il.equoromos quo se requisitam ]lo.m serem ingresso nes~ns repnrtlcões em logo.ros pnrn.
presentes (I Commissuo os livros do nctns o do isto '''"tlnndos, quo conservem os seus ro•
nsslgnnturns de eloltorcs de todas as secções glstros tle accordo com ILS prosct•ipções da lei,
contcstn.<lns.
Sitio. ~nR >cssües. 18 do jnnho lle ISO::i.-Gil
Gou/m·t.-1'. Mi!Ciilll/o.
(•) Nilo loll rosvi,\o [leio orn,lo•··
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o quo estes srjnm frnnqumulos no> ox~<mo• •lo iol pelo quni oslos ngonl.cR do commor•cio
necusHarlos, quu.ndo 11. I'OJJILrtlt;11o fJHCit.l o siio considOJ•aJioH Hlllprt•g-lldOH dmr nllitllrlr•gns 1
cntrmdcr.
S. I~x. mwontr•ur1í. IL rwmonciMnrn. 1fo toros
Poço no mou i!lust.rorlo collcga, rpw t<•m os nrnprug1tdns, dosdo o Im~rnrlt.ol' ut.ó tw conHill o mJL!t:~ do um1L vez rnou lnf'Htro no .. to ru- tln ufJ; S. gx. ~~nr·ont.J•ur·l~ ntt tu.! mi h~ A nnolnto (nt7o opoímlo do Sr, OitiCÍCrl), JIOI'Jnil.tu rWXIIILO rngullunnnto n tlesignuçfi.o dn!-4 rmrgos
rpuLlltlcnrdu pouco proccdonto a Hill< Jll'Uposl· fiiLH U)furuft•({fLH f! OH fu.'<lf/CIJI,jVo!i Vfll/f\llfiOIIf.Oflj
Çl10,
m1u; um prLr·t.nnuullurmt cmcoul.rJLrfí, ofl dosp!L·
Funcclonnrlo pu hilco ó tnrln ngon to fio i~H cllnut.m-1 gornos.
In.do, quo OXOJ'CO um c.u·~o du Ulhniu!Ht.r·ucl1n,
O Sn.. LJU'I'11 rc 0J'I'JCWA-MILH no lrullce onQ111~IIL fiHICIJI10 r,uillir:IL rpw nxm•er1 o dmiJIIL·
chu.nttl d1L nlflmc o;:u. 'f Su1L unlcn. rurwr;ií.o ú Hill' r;rml,,.,, rt u,J•t.igo J'UI'urout.lliL fJHHnH furwcinllftrnu.01lu I.IIJ'io 1lu corn rnorciJUI tu~ n •IUSJ)Ill~llnr uu J'loH.
O Hu.• Onr.uts-~ un:f1Ah'l'Ho-tdruln. rnnis; qun.n·
muroJulorJn.s rlcHtt!H, ti'IILildn niio o rpwir11rn
liLZOI' por lU OU HOUH C!U.fxnh•oH, g' TI UI IIUJ.ll- drt fJ rOgU/IIUHHII.Ir fi/IH ltlfiln'lflt(IU~ t.rui,/L tJns
CH!IPl'IJI{ILIInH,UII,ÍIJ UXfH'fdlllfl tiOpf!luffl do f!JLIIf;Jl,
dut.o purnrntmto JIILI'I,imllur. (.lpoimloN.)
SI o gHt1ulo HO .JulgiJIJ ILIItOI'ÍHiulo u. nOJilf!fl1' rmo Jrwluu t.runlmrn ou fli,IIJIIIflhttntl!N, MILR
um cm•to numom ''o lrullvhlunH, drmt.r•t, nH di1.·HU lflH' nr• r•ngulnrnonll, ilu um r.n.pl/.ulo
QIHI.WoJ OS

nogociunl.flH

IIHC!fJIIH!H!ifHJI OH rJUfl flflH- flUO Hfl JUHCJ/'IIVfl-fliJH

Pili!JII,fJSOIII :;un.s nwrciUiorins. h<ntvc' n!HI,n N1Hn pndlu.
tnlLhl tllnl~ lnvusiio do Jlndnr puhllcn em rw- uw•nl,f!H !ln
~oclos pn.rt.lcuhu·M. 1~'. cmmo tum nconl.flt!ldr• H[Iflt!l.nr fi
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~
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tffiRJIItt:IUlfiiAJR J.(f!f/IJlR.

fi•,Jxnt• tio IHLvor, dwu/n rruo fl.'IIA~
mmwwrclo wi.o nomondou poJo inl.t,mn /ugrNIAI• rm r•npfl.rl.ir;fi.o pn.rn.

pflf/nrnrn llXflt'm'r o HOII rntuHintn f!/11 rwrnn tio
muit.nH vmms, Cjlll!f'lll' f.tOVOI'IIILI' do mrLfH.
Em V01. do 1loixaJ• fi III' OH rwgnr:innf.t~H nln· ... onH comrn it,l.on l.f:JH, (1'tocnm-~" dlffr.rnnlff.q
jlORSOJn 1'11!111'1 prt!pOSI.OH, IJIHifi~ILflt.U OH f]IHU!H t1f1WI'lfJR .)

Jt:u pllr;n ttM hrmrruln~ flflntulort~R f]W1 mn
rotiri\SSnrn llott dopo~it.OH puhllr.oH IL!'l rMrmulol'i!L)4 lmporlmlnH, u I•~!!IJuJo ro!ll.rlngiu m;IJL I~H· hnllriLIII f!Orn n. HUIL ILt.tAmr;fi.fl, rrun rno nlio ln·
coliln no llllllllll'n 1lo iruli vid UOK por ,,1Jn doto r· fJll'rnrnprtm, pnrrpw 011 .o~riiJ rrn.tprii'Lqfrnn nrnmiruuln. o llliUltlou ~110 não j•llllflH:i<•m dfl..,p:!· rlur (meclt~mtu;r;r,!l) ; t.oniln fllll it!J pouco hn.hi t,o
clmr rnorclldlll'inN Niru1n flHI'IeH udl\•iflunH i rrms dnt.rihunr~. pnr lfiHI HOIJ hnrnmn dr, prJ.R:o!.ftdo,

eLto.-t niio OXOI'cem runeçii.o publlciL do nrd1m1 '' (, 11d.1, pn.rtL mírn um Htacriflcir.. D•·pr.;s, o
nl~:umn, ft, si ~:\o nilrnlt.titlos l.lln Jngnrnw parn. rtlHJIOith fJIH' 1111 t.(mlm pelm~ n<,brr's fJf•nn.rloreR
ellr.s c~ootinn.dns nn.s nllhtulc•g!L.Iil, (J pol'fJIW mi.o llínda (, m11 inr do IJUfl o mm1 ttmnhn.ment.o : o

•

poddrllllll OXOl'l!Ur O SOU

[

nlt.o quoro fl:·&t.;~r td11HttJ.0' 1o.
MnH ,, nobr11 SflrHiflor por Alng(lflH dír. qun
n!IS nlf.u11iegns
Elle.~ S~io vorclntloil'oH mnnrlat.nJ•inH, Jmwmfln OH dr~spnr.hnn t.eH prrlHI.fl m tln.nr;n. Orn, n prl'.R·

Cn.rgo

t!OIII OHtiLri!UI

apeo.oa.s um limito 1111. lihordndo dn cfleúlhl!r o
procurador. O 1l•·g"ocianto quo 11110 quc~r tfnr-

!le ao trabalho de i1• por si pr·nprlo dll,pacJULr
.as .E;uas mere«dorim~. é obrigndo n. lh.zoi-o por
.um deste~ dl".spnclmnto.s gm·n.es.
E nii.o .00 oiles quo li•zem os cniculos; olles
,cuJeulaJn a. importancia. dos despnchns, mn.~
it1~u til mtLis um meio ~lo Usmllisii.C:ÜO quo o Es·
tado 61o'Ulhel"""u em •ou bonellcio, do q uo
:uum funolio que J/ies 11.Hribuiu, por que o
,cu,Juulo t' .fle\'ist.o pelo c"nti_•r<mtn. que devo
Ju.n~ por -ex"WnllO tt. importnnc!IL dos dlrei·1.~: .~ t\LU ''irtufJtt lle~so c11lculo O que o

tb~llUI'\ilt'f.l dll aJttnde;ra 1•ecobo os flii'Oitos,

~ru.uto ~ilu

quto.

~j

bOL orro no culinllo om

}ll'43,iU~O do 'J'~&.OOro O ll p!ll'lO SO l'f!OUSIL n
~u.r· \,) .Pt't~,iu~o.Q j)t'OfJrio e-wr.~runt.th\ quem
pu.ga • .ltito e ~):PJ't\..'-"lJj~mdi&J)I:llii'.'l1fl dnlui.

Ue. mu.U.,

&il~ fuuCA:wua..r'IIJtl Jluhllco~

~ d~ úiUprugwio:~

n. quo

jJPrWucum 'I A fJ 110 I'U·
pa>"~I,IÜ.ol o"\' ;<lf~udega f i~lb·• luln rio Jl•ll'tnn·

OUl" .H. uJ~ UIU.~ J't~pu.rtü.·;j,n, ,.j ltiiJ) tjll)fl rO!-flllhlll

pu uliOO>.
Puü-. óU pt}I.X.I tw.nvbr.: :.cwulqr

f}{)J' Alli~flu.s,
'Qlll" c1WU a t;,.l<,-.«11~...-'!q dtu Ltli;~ dtJ~ Altim·

d'il•"'· v ~ror do

.llld.i""'··m" <fual 4 o urtigo

tJu;~iJ• tle tlnnça. ,,xplicn·AO pelo (neto dtl fJIIA
Aslo... omprogfvlo"' dF1 comm~rcio, porrp1e niio
silo outra cousn., Crit.i'i.o Rujeit.o~ a mnltns po·

lus mn.lvor:uu;óes o frn.udf~S que pos&'l.m commf,tter no cJ~~~mpr:nho elo seu ma.ndato: e o

The;ouro quiz •e previnir contra a possibili·
dado de comrnetter-so qualquer thlt.'l, exigin-

do uma fian<;a parn que elle• posi!ILm desem•
penha.r a eommis .. iió qufl recobr.m.
Ma• si e'~' conriiç;lo fos.,e bn..,tnnte para
rnrn.ct~risa.r n funccionn.rin publico adminis..
trativo. S. Ex. hn.tle concordar com migo que
o cn.ixeiro despachante tn.mbem é empre~do
publico.
O Sa. GIL Gout..lRT-Esses não teem no·
moaç;lo.
0 Sn.. (to~a:~ DE CASTR.O-Q nobre Senn,rlor
mo h:\ do perdo•r se não respondo demorndnmonto no StlU aparte. porque estou coavenuidu do que elle lhe esc.rpou menos pensado.
o c11i~oh'O •l•~pacà•nte rO\.-ebe a nomeação
thl on:o~n tL que pt~rtence ; essa. nomeuçiio ó
1qwastn1talln. ao inspector do. althntleb'1L, que
mnnd" l'tlgistt-al-t\.
llxige-se·lhe t11lllbeiU uma tliW~'tl. JllU'I' r&-
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1:1pondor polllH rnuJI.!LH 1110 CJIIO po~f'n, lrrcm•r•tn•
110ln miw rluHBIIIJtnuilo tio H011 umntlltlo 1111. uiJhnrlug-n., o o uohro Hmuulnr• Ru.hn nwlh•,l' dn
quo ourpw (, trtruhom no hHrpcc!.llt' dr~ ullhn·

'' lnl lrtcllruhn n trnlnlllm tln I!PJ:~)Inelutt' lltlN AI·
OIIHI!•un~ n~ mnt'Pudur·lrtR II!IJIItt•l.nrhrR uu nx ...
por•lminH. l'or•tmrt.n, Hn 111l1·H nhusnm tll'tHrt
pt'l'llll~~rro rl~t 1!•1, e.'ll.ll 11111111 1rL-\ho."l lt•arwnr• ruo~
díllo('IL IJIW COTIIfllll,o I!ILSHILI' f.~RHU Jllllllllllt;iitt, HI li JIOI'I.Ui-~IJIIH n.JJhlllif'UILH, fllllllltbtt~OIIVUIIC\rlwnJo
cnlxnil•o iluHpnclmul,o HO mosLr•n. lwlij.!'tru tln U•r•nm Jll'llLICII.'Io qunlquor• r1·n.tulo.
COIJ fltLII~'IL dO gHLtld(J,

Sr. pr'URillunt.n, si nu Jlll!lo~sn lrti.IH'VÍr' 11 n
gpvoJ'nD •ll'flto JllliZ, clltlfm iln fJtiO IJomc IJ/L rln
Jrvrm• n Brn1.ll, 011 IIJ~h n. V. l•;x. qun ncn.lut·
"Vft COHI fiJtlHR Pfii,IJ.R tliFIJ!ORIÇiif!fl, fJIW ~fiu n.iwJn,
-vostlgloR tios govllruwr rln.;pot.icrrH n ftl.r•nzn,·
tiOS,
A

gll llfitJ,qUJ A] tuuhu tJf!tl !L fiwi,I/II!LI)n lfiVI\I'
nu~ RmHult•r'UR rp111111n uuv•·m u. CUII\'Ic~·rin 111 •11 •

l'rllldn. quo t.nulur rln I/ IIII mürL lucuurprLt,Jillllilrt·
du uiio t1Xi.-1Lo (tiJml,lrM),

, {JUn/11)11 lllf!Rfll!l O~to C)f!ndiio, quo IIOA !Jrtte
~~~ P''''.I.HR: 11lzn.wlrHm oloHo Jlll/U J~Rtmlo do
1111'111!11, fll,'l."'f1ftf/I()/L ilf~/0 t/ll ..fULCJIIL!ItO gcr•rt)

,.''

ffiÍrl)lf!, l'lli{f'IL IJ filiO O J!;RI,fiLI(I JH'()CIJriJ fln. lllfllfHIO,(!IL.II!I lllf'll ifiJIIIiJfln CIJIICO!Lfl IH'tL
OR RIHHI impoRto.~ tfJmlo IHupr•r•gorHlr•H o.IPglv11l i w'io hu fJI!r•n ollo lueurupiLt.lbl·

cubr·n.r

J.wbilillllh•~. fJIIO proctll'fl pr1r f(Jfl(l!'l JHJr!rJu,.
. .,
os ~rr~Jr~S ovJ~.III' n. frrtWII,; mn.s lJUO ru'i.olove o
I".Rf.IL .rnMrrrpn.f,JhJiuln.dn, Sr~. HeunlloroA, do·
m;pll'lf.(,f}Hcnl flhp!HIUJde quf:lrHrclmvoru~r· ~~~ -vn ilm: r~t.lm~ldn '!'' fll.lllt,Jdo I'Ofltr•ictr.; mmw
do~pachn.nfN! J(HrneH f:lrn prepo~tos o II~MifR.:.~
IH!IItnr;ar. ft !Jbllr~lndn nl(>Jtnrnl. o, corno
seuH. 11/CUIIIbirrdrJ·Iho~ llftlf~ pn.rtn da fiHcn.li~n.· IJUIIfMiurr H ln. i: r·oHtr•rctn.. (AJIIJlur/o.•.)
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r;iílJ que RrJ n. ellf~ iut.or,·ssn..
Eu n.i~dn. ht~nthrn ou vi n'í~Rt.n. CftHn.rliiWN!O
lJtlfl o mspt:etor t!a A!ffl.n'1~gn.pól!fl rwgn.r n.
onlrndn. na rt~pnrtJr;iílr r11í.r• RÓ n. 1•st.n. c/n5lso
rle funccirmtLrios Cl•rno h qwLilJUOr pi!s~on..
Acr&'ito lJUM er~IJJ, gcne.ralidnrllJ niíll á legJtl,
nií.o Hst/J. nn. lr:i; o si os notrr·M Sf1nrrtiMM llf·
darPm no t.rnh:~lhtr rlo'exrtminn.r cr,m eulrlndrr
n legisln1,:ão, ernhura. mui tb mAticuJr,sa., mnito miutln., muito 8iVrLda dl! rlef:lct,nfia.nt;as illégit.ima~. tu'in r1e vf..r que n. lei wi.o cl{t, nll in11~
pector cJ;t, Alfa.nrlog'fl. essn.l<ttt turle, nem hn via
ra7;io parn. d~tr~llw. N1í.ú r! h. nem puiUt rln.r. O
lJU8 o~ regulamont.o!-l dail Alfi.\nrlega.s clizem,
pBAAim;tmente consoiidfl.df,s neR.qn, novn. Crnl.Mtirlfll;lffl dtu l~u dtu Alftmdegru, é que n. q niLI·
quer intlividuo, Rf'jn. eaixelru de--pnchn.nt~ ou
lleRpAch .nte .wwal, que r..r onct•ntr;ulo com·

Mn.s, Sr. fH'MidNif.n, lliill f,d Hlr erJf.o motivo
fJIIO rno dom!_Jvou drr rrrCifmitO, orn rpm tonhrJ
O"'t,ndc., 'l'! nurr nJ.w-1n.r C<rm n. mifllJR. pnln.vrn.
lfn. h.ttMJf,:no dlr Sorurdrr.
Per;c' lioonr;n. n.l.rr1~n. n. S. gx,, .c;r, r•rr1.'lldento,
n ft nltbrn cornrnrs~alr do Cím:;ct,itulr,:lio. e creio
fiO~"~ ela Oipl()mncín., prt.ril. n.prmwnt.n.r rnau11
respnitosoq rt1p11.rr~ h 1111n. nbrA. r.orrvnrwlllc•
t1n 'I uo ~(I':'! t.emt1R ,, tllr•Aítn t!f~ ser ~overrr.:c errrn
n. Ctrmm•~~~'iú, ptrr i~!l!fr fJ11A "'Rllfl. profiMinncin.
nn. rnn.terw. ó de tOI'Ios nlf.! crrnhfJcirlfL o rospoi.

tndn,.
o SR.

pnrtfl.

Grr~ (i(rUt.,\RT -Ohrig~telo poln. mlnhn.

O SR. GMfP:!'J r•F! GMI'rrtn-0 Srmnclo, l}nnnrlo
l}llltnrlrr ermnn.. (Jnando entr~gn. nrnn.
mrLt.orJR. nrr estmlo tio umrt c<tmmis!lfi() .flun.,
mett.enrlo frn.nrlr.~ nn. Alra.ndoga., ou I'JUA f(~r eRpera, e tem n rlirl'lito rln espAra.r, (Jnn 1'1."1

rli~o

convencido, Re lhe negarf1. entrnrln.

naquella. repn.rtiçti.o, Araz<i.o phil()!!Ophicn. de~
~' disposiçf1.0 pn:rec:e :'ler o interf'!I!IA qno tem

mand~,

memhro~ tl~.qtn.
fu.et.()~ A a !Ai fJnA

commi.'l,iin voritlqnom

0!1

os rnge.

_O SR. GnJJour~AR'r-Frri o qnn fe~ n. commil-1o E.•t.ado em privar do thoMro do crime o'"" sao.
n.ntor. E' preciso qnA tenhnm Ant.ratln. nn. Al- O SR. GIIMfl'.:i nF.: CAsTrw-Percloo-me o no..
fandega, que dentro doila tmbalhom e abusem hra Semulnr, eIII~ niio fe~ i~to e por niir1 ter
commettendo rra.udes ou senrlo dellnR conven- roito ó que larnontr••
cidos. E' por i~so que o re:.(Diamento, ch-rpoiR
dn. phrMe gArol-que qualquer inrlividuo- O Senn.rlo mn.nMm que n. Commiasií.() do
usa de prop0!4içtí() re~r.rietJva, reduzindo eg..re C41n~tit.uição f!Xn.minn~~~~ eo·no tlnhn. oorrldo
fJ.UO.Jquer ÍllliiViriUO â. CJMRC dOS deRpMhttn• o prMe:ó!>~O nJP.itoral no l~!ltn.do 1!0 Pn.rn.nft.,
qtm vertftcmum M taetoq, confrnntn.ndo.-o!H:om
. tes geraes e ca.ixe\ros de clfi.RpA.chnnte!'l.

U)t Sa. SENADO" d~ um aparte.
o Sa. Gom:s DE CASTrto-Si o crime roi eom·
mettido fllra dn. Alfandega, n. prohibir;ão dn.
entrada nada adianta., isto e, níí.o torna impossivel a. reincidencin., porque nii.o eneceRIUt..rio que s,..ja a AlnLnde~a. o t.hP.n.tro do crlm~.
e Olio ha razão
••pdlir dn. Alr.1ndega
quem nunca. entm nelln.. OrPgnln.mento reR-

P"""'

fi.

lei lJUA l"P.g"A

f\

mn.tiTIR. e fHl tíi.o de.lõi.'IO O ,'!OU

parecer, conclnlnrio ou pola nutllrlitdo ou pela
va.lirJndn dM

eleiçlie~.

Orn., devo dizer ao ,c;enndo e ptlt;O pormiBSlto
ao i!lustre repre,entJLUte do ParRnlt para r••
zelo, A medlf'IClre, muit() rnerliocre n. minha
eonflanl)ll. na pureza rle elelçflfl' te IIII• em um
E~tmio

eomplP.tJtmentAconvnl!i!ionfUIO,é multo
n. confl_ançn. que m'~ Inspira. o protringe o C.'LBO rt.OA caixeiros despachn.nte:~~~ e C:i'!ISO eleitoral retto ern um ~;iitado que ainrln.
despachantes geraea, porqueslio M8es n.quem Mntem delmtitvse em uma convulsão perl·
mP.rlJ~re

..
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go>n, cm quo o podm• que tom sompt•e umo.
gt•nnde l'orçn, tinhtt ns;nm!do a!li n plenitude do 11l'bit.rio.
Mn.s, 81·. Prcsí1lont.o, P.HÜL :mspeiçito .geral
jli flli dCBJll'Mndo pelo Senado, app1·ovnndo n
oleiç[o do illustro Sonn•lot• pelo Paraná.
O SR. V1cg~TE MACII.\oo-E n eleiçiio, n
que se procodeu em Santa Ctühnrinn 'I
O Sr~. Gmm~ DI~ CASTito-0 nobre Sonndol'
receba cm bê•n tmrtc 118 minhas consitlornções.
Slm ; essa. suspci~:ü.o, digo. que ora. geral,
jillbi ctespt•es:uln. J!elo Scnlttlo, n.dmittindo,
'cm DOU seio, o !ilustro roprosontnuto pelo Pa-

rn.nü.·

~

ANNAES Dú SENAM

missiio: «nií.o ligo grn.ndo n.pt•cço n. essas olei·
ções, onde nü.o houve flsct\CS, •• »
O Sn. VtCESTE MACIIAno ú1\ um aparto.
O Sn. Go~ms DE CARl'M-V. Ex. pot•mlttamo o termo. o o. commíesü.o leve-o a ignorancin. dn. llng-un..
• Vamos entrar neste concl1avo, disse o ii·
lust.l'a senndor U. crtmmissiio, vocês düo como
não bons, como vicludM n.s eleiçüos, ando nü.o
foram n.cceíto.:~ os flscaes.,,
O Sn. V1cm~T~ MACn.\no- Ondo não rornm
presentes.
O R1:. Go~ms DE C,\B1'It0-PIII'n que V. Ex.
hn. de levar o seu espirita ntó esta pequena
quostiio de palavras 'I
. Direi: on,\o não se notou a presença dos
flscncs. Desta mt•miL creio que contento a
touos.
« Vamos VOT' si O passivei chegarmos
no J•esull:irlo que desejo, lntrod!lzit· o meu
n.migo o cot•roligionn.rio no recinto do Senu.do,
como representanto do meu !Mario »
A commissão com ILquella benignidade, quo
a cnrnctorisa, disse: sim, o nccordo ó ac·
ceitovel; botamos !Ól'a n metade 1lo eleito·
rado.,.
O SR. GIL GouL.>n1' d1\ um aparte.
O SR. Go~ms m~ CAB1'aO - Pela gt•ando
sympM.Ilin que voto ao nobre sonnúor, eotou
a fugir de discutit• '"suas ob.feccõos.
Mus, qual a missão d" commi.,iio 1 Ella ó

·O Sn. GIL Gour.AnT-Quanto a esta eloiçiio,
não llt~via. contostrt.c;ã.o n.lgumn.
O Go~tf:s nm CAsrtto-Todos po1lem tini'· me
este npt~rle, monos o illustro membro 1ln com
missão.
O Sn.GIL GouLAnrm-Pol' que!
0 Sn., GoMES DE CASTUO-Oirei depois porque,
MliS, sem intcrrupç~o. o.ffirmarei que so estiio invocando, estabelecendo principias, que
considero subversivos e contra os quaos lloi
de pronunciar-me sem pro.
Pol' exemplo, ncceita-se, como motivo <le
nullldntlc, absoluta, insnnavel, a recusa de
flscnes no J•rocesso eleitoral.
Bnsta osto Jhct.o, ninda quando provado e
verdn•lciro, pm•n inqulnfLl' de nnllidnde uma ,juiz ..
eleição, sem outra pt•ov~t de que esta recusa O Sn. GIL Gom..mT- Apurou a verdade
foi um meio tio c;tnbelccer a lrnude, alto- por osta fót•ma.
·
raro rcsultndo dns urnas, do dn.r-:;;e diplomo. O Sn. G<•MES DE CAs·rno - Perdoe-me o
no vencido o niio no vencedor? Entendo que nobro sonadOJ' ; olltL tinha a mlssi\o suprema
niio.
quo o Senado confiou-lhe, elo oxamlnnr os
U~t SR. SI~~.\DOI:-E' o r1ue ao deve p!•esu- luctos o dizer o que achou sobre elles.
mir.
0 Sn. GJT, GOULATLT d~ um aporte,
O Sn.. Go~ms nm CAsTn.o-E' uma presum· 0 SR. GO~!ES DE CASTRO- 0 nobre senador
pçiio ; mos, o nobJ•e senador pelo cstn.•lo do
que, si cada um de nós. qui·
Atnazonns deve ter muito cuidado com as eomprehendo,
zesse votu.t• com mo.lor escrupulo, oxa.mi·
presumpçüos.
nando por sl todos os actos, niio havia. meio
Sim ; niio ú prova que possa trnnquilisar de
a um ro•ultado, slniio depois tio. 2
um animo desprevenido, que su de,ojll ncer- ou chegar
a annos.
tor.
E' p.trn evitar este ti·abalbo e tt•anquillisar
Este facto, por si só, digo no Senado, nüo ó n. nossa
que votamos sob O$ con·
um11 presumpçiio, porquo :1 recusa J•óde ter selhos oconscioncin.
liictamos
da
commissii.o, ti para isto
~Ido Jegltimn; o, portanto, niio se devo consiq
no
ollit
ó encarregada de oxnmlnnr os lhctos.
derar este Gtcto por sl só como uma presum·
Mns, no cnso vcn•tcmte, n. com·ni~sü.o niiu
pçii.o de fraudo.
examinou,
ncceltou esta trn.nsacçiio, para a
Eis :~gora ns minhas queixas n respeito da qual não ostavu.
ltnbllltada, niio tinha com·
commissü.o que nü.o me levaró. o. mnl, sn· potencia.
ben•lo o respeito profundo que lho voto.
Elia julgou-se uutm·lsnda n entrar om O Sn. Gn. GOULART- NiLo o.polado, a com·
trttnsl\cr;iio com o lllustro ropresentnnto rio mlssiío oxami11ou-os; ato annullou alguns
colloglos.
Paranú..
s. Ex., desejoso ~o franquear a entrado 0 SR. .GOMES DE CASTRO- Ora, Sr. prosi•
no seu amigo o cot•roliglonarlo, disse ú. com· tlonto, Y. Ex. ó testemunha, acabou do ouvir
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o !Uustrudo mombro d~ commissü:o dizer que,
pnru nbrcvlur o t.mbt~lho o ""''" mo•tmr que
não tinho. o mcnol' des~jo do pl'otelhu' ore~
conhecimento do illustro cnntlidMo, que
obtove n m~tiorin dos 'u!frn~ios do Estado do
Po.ro.nti., cJia. acceitou o n.ivitl'e sug~crlllo
pelo illustre sonn•lot• Vicente Mnchildo.
U~t Sn. SI~N•non -Porque ...
O Sr.. Go'u~s DI< CAsmo - PoJ'<JllO est.o
nlvltrc era. conveniente a Qllc quo o :mggct•in..
(Risarlas).
0 ~n.. VICffiN'l'E MACIIAl>O dá. tllll 1\.ptwtc:
O Sr., GoMES DI~ CASl'RO- Eu desejttVt\ ~UO
o nob1•e scmu.lor dissesse que lembi•ou esto
alvitro, por quelho ern desvuntnjoso. (Ris«•
da.<).

O Sr.. VIcE~TE MACllADO-POt·quo niio alto·
o resultado,
O SR. Go,rms DE CASTRO- V. Ex. fcz·se de
generoso o disso ;i. commissilo: <( nós e:-;ta.mo:;
tllo ricos de votos quo abundonnmos 4U o trtn·
tas lreguezias ou purochias ..•
UMA vóz-Seasenta e cinco.
O Sn. GoMES DE CASTIW - Bem: « que
nunndonumos 65; o resto nindn d~ ao meu
candidato mil e tantos votos.
A commlssilo •.•
O Sn. GIL GoULAnT-F'oz o que devin.
0 SR, ÜO:IIES PE CASTRO- Nüo fez; a com·
missão devia examinar o p•·occ>So eleitoral
de cndo. uma dns parochins e suas sessões.
O .Sn. Gn, GOUL,\RT di1 outro aparte.
O Sa. GOMEs T>E CAS'rno-Si nndn ncbou,
dovlo. pl'OPÓI' no Senado, u. t~pprovnçiio tle
todas.
u~r Sa. S~:-<Anor. - Não devia recusar
netas.
O SR. Go1ms nm CAsmo-Apoia<lo.
Como agoJ•a. não sou o orn.tlot•, peço lt V.Ex.,
Sr. prC$iúente, pet·mi::;~iio pn.m apoia.t• o
rnv~

j
I

I

I

aparte. (Rú:adtts,)
•A commlosão dovirt estabelecer um lnque·
rito t•igoroso, ~ovia •:xuminnr o Jlt'OCtlsso eloi·
torn.l de cru ln. tuna. úns ptu•ochía.s i o vil· ,fizet•
ao Senado com a l'!·u.nc\UCZit que deli" devo
cspet'al', si n eleição do t:tl parochl:t nito
cru. vewlndclt•n. por ta.cs o ta.es motivos, si os
prot,estos c1•.rn P•·occllontcs em uma p~rochin

o niio em outras. O duvet• dtL l!OmmtS:itlO ov:~
dizei' no Senado-o. verdade 6 esta.
O Sn. GIL GoUJ,An'r di\ um aJ>nrto.
O Sn. Gom;s DE CAsrno-M.1s o nobre sena·
clor me collocm mn uma. situa.r;ão ponosn.. gu,
SL•. lll'eslt.lanto, fico cnnSr,J':\.UI;ido !ommpl'o IJUO

tenho o t1esgusto Uu est.u.t• cm Ollpoaiçíi.o ú.
qualquer uos memb1·os desta c11sa, o p1•inci-
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p:t.lmont.c em dcsii.Ccordo com ;~ commissão
u. quo nôs cntre~amos o c~t.utlo d11.S mtl.tCI·i:Ls

quo dizem respeito it

constltui~iio

o n di pio·

lllti.Cin.,

O SIL

ou, Gour,AnT-V. Ex. ostú.ll••m,mdo

pl'ecelicnte multo util pu.t·~~ <L commissiio, Re-

gistramos.
.,
0 SR, Golms Dl~ CASTRO-A commissão,
depois <lo to1• feito cStP csturlo, devia rlizer
(si cll:L mo J1Crmitt!•, cu lho darei <1. J'úrrn~ d;L
l'CCUHIL), li~Vi:L tlii.Cl' lLO honr;ulo SCnn.dOl' pelo
Pn.ru.na: 11. swL propost:1. rc:Llmento rcvollo.
um animo muito gcuot•oso o concilhdor, nms
uiio U compa.tivcl com o no~so <l.ovot". niio po11emos ncceitu.l·:L i o Sena.llo espera. do nús n.
VCl'dtl.flc, o esta. niLo ó o. vcrli:Ltlc, flllm do
nosso estudo.
Sr. prcsidcnto, nllcgou-so :l.tU agora. quC\ o
pNccsso c!tL apnrllt;ão 10[ tumultu11río,
t'oi illognl. Acredito que o fosse, o.ct·odito
mctsmn que honvcio:;so lntonçiio de compm· esse
conselho npuradot• tle inrlividuos, em suo.
mn.ior\n..mnis t',tvnJ•n.vr~is no co.ndit.lllto dlplo·
mudo do que no seu competirlor. Mns nunc~
ouvi dizer, nem ~credito quo os vicias desce·
bertos no proo.esso da apuração possam inquinar n eleiçilo ;o si me permittem, !lil·O·hoi:
n npuruçiio ó neto que podia ser 1lispensndo
sem inconvanientCl, isto ,justn.mente portJUO o
vel•!lndoiro n.pnrndor das eleições tios sena..
dores ó o Son!l•1o, Jlorquo ó ao Senndo que a
Constitukilo con llou o alto direito do verrtlca••
o podal' do sous nwmbrog ; o cu (niio so
ngnstcm os nobr1~s SL·nn.dorcs; si tivosse o.
honra do pertencct• nessa commissiío, tlirin :
nü.o ::;a.bemas si ha. transncçlto Ià.tüt•n., nqui
nii.o 1m..

Aprcsentnm·se dons individuas sohro os
qunc." rC'cl~hin o mlfr·ngío do.cot•po eleitoral
do Pnt•nnil ; o no:im dever ó procurar snbet•
~un.L o CJUO obteve n. mn.i01•in.. e 1ü estn. exprime n vouta1lo livre e verd11deim, ou si foi
o rosuito.do dns mnnhas, dns rrnudos o dos
ct•imcs.
Sr. presi!lonto, o ~no so nllegn contJ·~ esta
oielçiio? Ató hoje só ouvi esta allcgaçiio, que
um rnu!l.ns mcsns Ji>rnm l'ecusado.'j os flscu.es
diL opposição.
Pnrn mim este rncto só niio ó motivo do il·
lc~~lidadc. qnnndo rJSt.ivcsse provado.
Jsto llo'\.'ln. lovnr a commbsito o. exnmjnnr
os motivo~ !\eo:~(l. rccu~n., n.exlgh• ns pt•ovas do.
\'iohu;;iio tlu. lei, contm o direi lo t~Oij cu.ndidn.·
tos, c dar o sou julgamento, que BOJ'in por
BUil. vez homolognllo pelo Senado. A commissü.o, poróm, nii.o fez ist.o, o eu lnmento
quo nilo o houvesse ft'lito, porquu. repito, o.
suncom)>Ctt•ncl~ ó lncont.estal'cimonto reco·
nlwci~ll JlOI' todo o Senado.
O Jliust!'o 'OllltUOJ' poio, BahiiL, hypothe·
condo o seu voto ao l'~quorlmonto de ndia·
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fragndo o nomo do Clln<lidato diplomn<lo com
numero do votos superior• ao das outriL~ n.uthenticos.
O Sn. GIL Gour,;.nT-Verificou.
O Sn. Go,ms nE CASTno-Si verificou, niío
o disse.
O Sn. DoMINGOS VtCENTE-Mns como vcriftcnr si não Linha as acLas 'I
O Sn. GIL Gour.ART dó. um npaJ•tc.
0 Sn. GOMES DF. CASTno-Si n commissiío
n[o tinha os papeis, o regimento lhe dnvn o
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sr. prn•itiente, houve tempo cm que tom~i
Pltl'te activn. nn.s luctu.s eteituru,!S dtJ nünho.
tor:n, o ntó pOt' f,llltu• ~ente til. i'ui tlrvorado
om choío, o ganhei a, oxperiencht 1le que ns
vezes quem protesta tio vo sor pt•otestn<to. N
o mo.iot• to. lento quu a. Ini11lU1. trn•t•n. produziu,
o mulhor cscri to r, o mclhot• h!$tol'iatlm· ílesto
prt\z, .Toü.o Lisbôu., cm umn. obro. immOl•tfLl
que se chBma. o « Jorno.l (le 'firnom>, qunnrlo
dosct•ove a lnct:L tios partidos, que qnasi
sempt•o <i predominada pc·la flc~;1o propotent.o
do govmno, nos 11inh us c:tndidntos imn.~i
no.ndo umu. rnz;to qun.lqnm•pHrn. os protestos,
rcmetlio, e osso crn podir que thcs fOssem pot•que so>•in inevitttvol o nulllúndo do pleito,
remettidos. Mas este systcm<L do dor como Mo.s o. cxpGricncitt tom demonstrado que quem
provado o fucto 'luando falt<L n prova, niío pt•otestll, perda sempre.
é admissivel c nao deve ser o.ccoito 'J}elo
Eu termino estas observações que jti, são
Sena<lo. Por is•o eu acho que o pat•ecer deve enfa.llonhns dt:1 mu.is (n11o apoiados !JCI.'aes) ...
voltar ti. commissiío paru. que e\la estu<\e os !ombro.ndo uo sanado que um dos maiores
factos {L luz do direito e das provas e otrerêça riscos a que se pôdo expnt• esta Republlc;~
o seu parecer.
que des~jamos quo se consolide, que o.vnnco,
0 Stt. VICENTE MACITA.DO-,ln devia ter quo ongruntieça o nome brnzileiro, o maiot·
jlerigo e fl !'r a Ude ellli tora!.
feito.
Ne~te rcgimon, si o. clciçü.o nü.o for uma.
0 Sa, GOMES DE CASTRO-Di?. o nobre Senn· vordntle,
a. revolução ó pel'mo.notlte.
dot• paio Param\- jà devio. ter feito, Mas n[o Qun.ndo o governo vonco em r.mlos os 'Pleitos,
o foz.
pelo. força ou pelos ardis thL frn.ude do seus
Eu, si tivesse n honra de t•ept•escntar o n.mig-os, tL opposiçiio, sem esperança.s, ó uma.
Po.r11.nli. nesta. CnstL; clun.n1lo se aproscnt,ou n. opposiçiio quo conspiro. c quo se at•mn. contrn.
emendo. do illustre Senador 11elo Atnazon<Ls, fU:I in:;tituições legu.es. Eu, que sou pouco
venceria o meu acanho.monto e pediria o. ap- aprecia<lot• das in<tttuiçües dos Estados Unidos
provru;ii.o da emon<la, porque llesejnrin que o {o digo com sontimento, porque sei qno os
meu amigo entrasse aqui de ft•onto erguido., meus collcgas ;íio funaticos put• aquellas in·
atrrontando os olhares do quem quer que stituições) eu que pt•ef!ro a Suissa· (o fiquei
fosse.
ainda mais enthnsi.smado por osto pai?., do·
O Sa. VIDENTE MMtrA.Do- Entra nestas pois do que tenhO ouvi tio do il!ustre Sanador
condioções.
pelo Pianhy) tlqucl adtmrnntio os IM01dos
O Sn. Go,res DE CMmo- Acho quo ó do Unidos, qun.ndo vi u. Hcçü.o t1rulo. por occasiü.o
mo.u gosto, quando niio fosse repugnnnte, do se tratat• ~as tni•ilh.s protoctot•ns, facto em·
estarmos o.q ui o. oxn.minu.r eleições retl•ospe· que fui JH'Otogonistn. o Sr. Cloveln.nd, o.ctun.t
otivns, tio quom foi eleito pelo rogulnmonto pl'BSitioute tia Courcdet·uçíio, o qual lnsol'iu
ontl'o os primeiros anigos de sua pto.tanlr·ma,
Alvim o tio quem niio o tbi.
Quom senta·so no;tas cadeiras, ó legitimo como oaodidnto ao posto que ocoupn, a prorepresentante da nução (apoia<los), o o Sanado messa do nccentun.r em seu gove1•uo n. politica.
nilo pMe surn dnr tt•i;to cópin tle sua levinn- pr·oteccionista.
dndo, continuar om tal systema. Portanto De posso do po<lor, senhores, o da maiorio.
o. commissü.o níio estudou, como eu espera.vo. da Camnra dos dcpn lados, o> chefes lll'tut•aos
de suas luzes, u. gru.vo quostü.o do Pa.ra.nó.. dnquolle pat•tido inicial'alll os t•elbrmas dns
SI osto requerimento cah!t•, ou doc!nro quo Lois das allhndegas, encontrando uma oppo·,
voto pela approvnçilo do candi<lnto, porque sic;üo tenaz no Senn.do, cujtt mr~iorio. partonciu.
não vqjo raziio bastante pnra decrotar·se a ao parLido vonci<lo-o pnrti>lo republicano,
que representa o liberalismo nnquoll" domo·
· nullidndo do. eleição.
cracio.. A opposi<J[O lbi tu! quo !L Camar"
0 SR, ALMEIDA. BARRETO dó. umapat•te,
viu-se obt•lgadn. n. trtmg\git•, tra.ntiacc;ii.o multo
O Sn. Go•ms DE CA.BTR0-0 nobt'B Sonn- mais licit.IL o desouipavel do quo o. da nossa
dor ó um genoru.L llistincto; n. gum'l'll. níio CommlssiLo tio Pmlorcs.
tom segreLlos p~<rn si; V. Ex. uüo conhece o o \l!usLt'o presidenta dos Jo;sta<los Unlilos,
modo, mas permitto. quo llt> tiig11 que, om om cn.t•tu. Uh•Jgicl[L no lenda,· tln. Cn.mat•u. dos
. mnterin oleltornl ó cnlouro ( l'i•• ), o acre<llto Doputa<los, e.<Lhnnlon·lho os brios, lemb>·ou o
mesmo quo niio obeg<m\. a ,jubilar-ao nesta L\ovot• tio publico compt•ommlsso tonuulo cum
mntorlo.. E' multo leiLl, o niio pódo acampa· o. nnçito, o podlu quo nito consontiRse que o
nbtU' a frautle om suas velhaoat•ras.
projecto pns"''"" na Camo.rn, pois quo elle
Sono.do V. II
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tlnh~ empenhado n sua Icaltlntlo tio pM'ti<lnrlo niio siio sustentadas poln cducncão, pelos cos·
tumcs i\., os governos, com os corpos lcglsln·
om comuater a lei do tlnanças.
Mns, Sr. prcoidcnto, n vordarlo foi ~uo a lei ti vos, toem n 11itn missão do oducnt• o povo.
passou !la Cnmnrn, o o !Ilustro Sr. Clcvolantl (Apoiado'.)
Por conseguinte, si o C!llldidnto diplomado
viu-se collocado neste clllcmnn: ou snnccionn.J'
n lei, lncorrondu u.soim rm nccusn.çúo que pelo Pnmnr1rcccbou, corno acredito, ntó pro·
\mvin <ll'gUidO de rJcsJeai<Jado Oincohor'OIICia, vn cm contt'ario, o voto da rnnior'lll rio olcl·
ou tleixo.l' qno n. lei pn.ssn...:;so ]Joio son siluncio, torado, o.bt•am·fiC·lho 1u1 portas, mesmo porfugindo, rt mou vct•, pelo peior dos cxpc· que não so lho li1z Jitvor o sim justlçn.
dlontos. Porque, Sr. presidente, o V. Ex. me 0 Sn. VICENTe MACIIADO- Unicarnento
pormittn este porontlrcso, lamento quo n justic;a.
Constituiçil!J Brltziluil'lL introtluzisso cm sou
texto esta n.l'tigo quo 11li. 110 pro~idonto 1la. O Sr1. GoME.< nE CAS'r'I<O -M<IS si cli•Jrept'c·
Uepublicn o direito elo cnlaJ'·So, ~uando dovln souto. n. l'ra.udo, como so allcgn., ..
mnndn~• quo c!lc Jit!lnsso •.•
O Srt. S.\NTos ANili<A llE - E niio so pl'OVJ..
OS". CoEr.uo Jloon.tr.ums-Apoimlo.
O Slt. GO:'t!ES DE CAsrno - Nü.o so prova,
O Sn. Omms nru CAsrno-Desrlo o momento diz-mo um !Ilustro sonndor pelo Prll'<Ln<í ; o
om que a Constitui~ão oonsitlera o Presidenta nccrcllito quo niio se provn. ; mn.s ha cousas
da Republico. c o Conf,'l'Csso Nncionnl co~logis· vercllldoirns quo niio so provam, c o Hustrndo
lndorcs, o cxi~c n. co·po.rticn.pn.çü.o doR dous Scnndót• pot• nquolle Estado hontom citou um
grn.odcs roprcscntn.ntcs dn. nn.r;üo, niio se facto quo mo ontristccou.
comprelrondc quo uo !Iro clô o direito do C1tlar· No sou discurso do hontom, S. Ex. disse
so o deixar quo um projecto, contr~ o qual que u.migos muito zelosos, creio que 1lo
ello tom motivos, passo a ser lei do po.i?., Curytiba, pllSSaram um telogrammn pnrn. Pa·
1\cnndo ello testemunha silencioso, m•uzr1ndo rnnnguá., communicu.ndo n. romcsso. ou enos bruços deanto dnquillo que julg11 ser pro· via tum do quatro cnpnngns pnrn pcrtm·un.rcm
judicial parn 11 naçilo.
n. olciçü.o ulli. S. Ex., porém, tinha nos dito
que
cm Pnrannguit o eleitorado do sou portiO prosldento Cio 'olnnd mnntcvc·so cm si·
loncio, e a lei J'oi sanccionr1dn tacitumonto. do era unnnimo, quo n opposição niio tinlu1
uinguom •.•
MIIS, St•. presidente, e;to neto do rrnfjUOZII
0 SR.. VICENTE MACUAno-E' exacto; quo.si
da~uolle grande cidadão, do J'raqucz~ on do
11
inguem.
polrtica porque peh1 politica se explica tudo
quanto nilo pótle set• explicado por outro modo, O Su.. Go~ms DE CAS'!'no-S. Ex. vô que ncis
por exemplo, este parecer, que ó politico ••• jr1 estamos bastante velhos para acreditnt·
n11 possiUilidu!le de quatro capangas nponns
OSn. GIL Gour,AnT-Pelo contrnrio.
perturbarem a eleição de uma cidndo onde
O Sn, Go>ms DE CASmo-E' politico ou im· nlio ho.vin opposicionistns.
politico. (Riso.) Acho-o deficiente.
M11s 11 verdade ó quo este 1\lcto ele fraqueza 0 Srt. VICENTE MACHADO-Pois Jbrnm mauo do politica lbi tilo htlllilmcnto explorado polo tlariO<; consta do um tolcgrnmma que •o
pal'tldO n.dvm·so, quo nos primeiros comicios mandou parn aqui.
que se colobt•aram depois, n maioria q uo O Sn. Go~ms DE CAsTno-Mas não foi isto o
tinh11 !ovado ao poder o p~rtl!lo !lomocrllta, que mo entristeceu, porque emllm ó um
dosnppareccu, o cllc foi condemn11rlo do modo vicio' do educação, que ji1 não esh•anhumos.
o m11is oX{>licito o bt•ilhanto.
Oque me entristccou lbi snuer quo no Pnrnnrí
Entro nirs so •ln.rla disto 1 (Pausa.)
os dolcgndos de )lOiicia podem prender sem
O silencio do Sanado confirma 11 minhn culpa formada, fut'll dos casos em quo n loi
opinião o mo cobre do !lor o tristeZ<I.
pormitts 11 prisão preventiva,
O Sn.. JoArtllf CA'rUNDA-Acredito ~no so Sr. pr•esldonto, pot• mnls desanimado o sem
osperançrts, porque fallo sem contar• com o
daria a mesma cousa entro nós.
tlln. do amnnhü., a u tnol'to se uvJsinhn, não
O Sn.. GolfES DI~ CASTno-Sl nqni faltas· pos:;o ver que n. loi qno g:irante rt lihol'cluilo
somos, conjunctnmonto com o Presidente d11 tio cidntlão se,jn. impunemente pisutla, u nH
Ucpublica, nos uo~sos deveres, e fossomos nuL!wililules, que H.!I'OIIl o tlh·cito, :;oj•~m
c:lopois na oloi~~rro npolndos polo A'overno, npplaudi!las.
Jlensa o no!Jro scn11dor que uü.o vinlmmos
todo>'l Ponso <iUrl vinh11mos todos o mais um. O S!t. V1or~NTE M.IOIIAno-gUos niio 1\Jt•nm
pt•esos, lbrnm lovndos it presença da auto(Ri.w,)
E' contt•a isto quo pediria toda a attencão ridade.
do SonnJo; porque ostr1 tol'!'n ó !IIJOSS!I/JII\l'lll, · 0 SR.. GOMES DE CASTRO -V, Ex. disso
(A]loiado,,) As constituições pouco vn om, si que a nutorldndo policial de Pnt'anaguá
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O Sit. Go~iE.., DE C~\STn.o-0 nobt•o Sonndor
portUl'bnr n cleiçiio quo nlndn niio mo podia fazer """ pergunta, porque ó
niio cstn.vn foi ta, Prondeu .. os, quo.ndo nilo os ,iurisconsuHo; a acto. tem fot\~ll de o3criptura
podia prendm•.
publica.
Eu· niio sei si no· Pnra.nú.·'continúu.
om
vigor
o s'I:. Gu. aour•.\P.T d"um
•
· •OI.Justa, ··
npnrt e.
a !01 do 1871, CUJOtltu 1o uO g1orm
monto Aop,.rat• l!.'l funcções polieine• <lns func- O Sn. Golms DE CAsrno-Pordôe; o prin·

dotava os qun.tro cn.pnngus, omissnt•ios quo

vlnlmm

p~l'IL

{.'úcsjudiciu.rias e não po 1·m1tth· 11 pri~ão sem ciplo de d!rolto ú que o cri mo nfi.o eo
culpa. for•mada, u. não ser no:; casos restrictos SIUme, provll~so.

lJrc~

quo clln est.nboleco.
Si se V<'rifi,,ar quo houvo frnutlo, quo
O Sn.. LEI'l'IIl B ÜITIOJCA.-Tflwia o lln.g;rnnto houve nullirlndo, tem Jug:u'lt punir:iio; mas,
dolicl,o de pol'turllaL' a eleição.
fli nãn :-;o tom elt·mentos poll'ót Uizer quo a.
olr!ição é nulln. pol' J'raudulcntn., ncsso caso

o SJt, Oor.ms niC Cj\STno-Sr. Pt•eaidont.c ...
Eu ht citanlln Jatlm,um texto do Dig-estn; nms
o cll~oto cm portug-uez : - poln..;cogitaçüc:-;,
pelo lJOnsn.mcnto ninguom ó punilio. O nohro

te!' mlll!.i'lllCtO.~.
.
O Si~. GH. Oo!JT,AHT da Hill u.pfu•to.
o Sn.. Go~ms ~~~ GASTJw-Isto é umn. iu~e

dcvc·~·iO

sonndor_polo Pl!'uhy o dlr{c om lati~. porque 'nu idade impropria destrL Cicsn o d~sto seculo.
tom mais nntoridndo do qno ou. (RISo,)
A Commissão concordou com o wtorcssmlo
O quo se so.be,

p~r6m, O que cm reg-ra, 1~0
vesp~rns do di'!·

Estndo <lo Pnrnm<., nns

de uma. elei(}iio, quem pertence n. opposiçii.o u
cn.pn.ngn; c o monos que lho succodo, ú SOl'
Pl'OSO •••

que u[o devia propor cousa que o prcjudi-

ensse ..•....
0 Sr.. COiTA AZEVh'DO d{c um aparte.
O Sr:. GolfES nE CAsTno-N;io admira; cu

O Sn. VICEN'rE MACI!ADff dit um aparto. sou mono::; malicioso.
0 Sn. GOMES DE CASTno-E' umn suppo;i- 0 SP.. COSTA AZIWEilo-Por ser mais moço.
çiio, quo entretanto se l'uudn nnquillo quo o O Sn. GOl!ES DE CASTRO- !Hso niio •ci:
nobre Senndor mesmo disse; S. Ex. foi quem v; Ex. cuido liom nos seus p:~pcis; pódo ser
dou togar a clln.
que eu seja mais velho (ris~>s), o como espero
Sr. P1•es!donte, estas obsorva.çüos, quo ten· ainda ter discussiío com o honro.do Senador,

clonava fossem mais bt•eves, so demoraram porque tenho ouvido nqui uns princlpios
mais do que ou des~,inva.
.
com oi qunos niio concordo, hei de provarVoto pelo adiamento por este moltvo: por- lho que sou mais velho, embora possa ter
que o pat•ecor niio é parecer. A CommissiLO menos nnnos.

I

pordôe-me; cu ntó pensava que clln devia sm•
penitoncindn, bastando porn Isto qne ellacum·
prn o seu dever.
o Sit. Gil. GouLAnT _ A commissüo cumprlu o seu dever...
O Sn. GoMEs DE CASTRo-Eu dest>javn. que
toiias ns vezes que a minhn palavra, ·que niio
tem o e~tlor preciso (n<1o apoiados). PM'n doei·
dil• o Senado a ee pronuncia!' por osta ou
aquelln fórmn .. •
O SR. GJl, GouLAm' dit outro aparto.
o Sn. Go~ms DE CASTno-Eu estou persuadldo de que ~ Coll!missilo devo se1• penitoncladn pnrn llllD r~neldlr;, porque desconfio
quo si_ o Sçnnd~ uno ncceitar o precedente,
olla nno romcuhrá.
. .•
Assim, sl so votnt• que, quanto a e!Ciçao

do PnraniL~ nlgumns secções niio lbram ostu··
dadas o o precisam ser, p0rc1uo so ulle~n nfio
tot• havido cm tncs fl'og-uczins nllmis~ão de
flscaes, com l'm.utlo nmuill)stJt, sondo llt!SSas
votaçüos do::iJltlcudo o numero do votos conftH'ido:l ao uuh•o cnndidu.to, o, que, ontl•o·

"""s

Nem sempre ó mais velho quem tom mnis
nnnos: revela-se a velhif,o pela frieza, pela
tb.lta de ardor, pelo descolorido da pnlavrn,
emfim pot• osso corteJo do fraquezas que levaram os Romanos n dizer que n velhice ó
doonçn.-Senectu.~ est morbtM.
Sr. presidente, v. Ex. parece jó. estar
mostmn.to desejo de me vô 1•senta• lo; •ento-rne
declarando que voto Jlelo requerimento do
honrado senador do Amazonas por uns motivos o contra o nddendo <los dous illustres
membros dacommissilo, pot· outros motivos.
O Sn. GtL GouL,\P.T dli um apnrte.
osn. GoMES DE CASTRO- N1io quero Isso,
quero que n causa esteja antes do clfoito, po~
que isto ó que se chama Ioglen. o enndldnto
jit pediu prazo pam nprcscntnt•osdocumontos;
so n commlssiíoentondor quo niio ósulllclcnto

0 oxnmo dos document.os quo om cUpht lho
fot•n.m pt•cscntes. llrdirá cntiio os originnes.
E:-1to. nntocedencia, que pt•otoui.lo n comm!ssiio,
Uh•ci com l't·nnqllllZtL, )HlJ'cro um meia 1lo so
llllllS'IttU' na voilt da snütl(', parece quo quero·
mos fhzel' umn tl'nnsncr;iio quo o Sonndo niio

l.nnto
eleições nilo silo nullns, como on- pódo homologar. Oovo-ao o•pemr. O cnndltcndo n commls,iio...
.I~to 0 sou O[Iposltot• estilo p1•osontos: ú nn0 SI(, GIL 00UL4n'r dú um npitr to.
turul que compareçam jiOl'nuto a commi~siio,

li
li
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ANNABS IJ~ sgNADO

n.llogumn seus direitos o provcm.sun.s n.llogn- os votos pnt•n dar dolles conta poln npuraçfio
çUcs. Si llopois li este proce.~sll, e lmm ost.wlndo que tlzo,·se das autilonticns.
o assmnpt1>, n. comml:;siio cntourlol' que sem A mal• ao o;r.on<lo n sun compotenola, seo.~ ducumonto:3 origiun.c!i nii.o púdo i.lol!irlil', o g-undo o § 8° do O.l't. 44, q uo ó expros:,o, pois
que impede guo os 11CÇII.? g:-~trL 1mtoccdencin., lliZ (lfi) :
pol'ÓJU, ou nu.on. eoncubo, m1o posso cuncDbor, « § 8.'1 Tet•minadtL a. npurnc;iio, serão pnbli·
o daqui o mau voto cnntrn., porque tlt111111rO CIL1los os numo~ dos cidtv1ii.os votn.dos, na orque }nvlor sm• ng-l'tttlttvtl nos illustres collc- dem numoricu. do:-~ votos recebidos e lo.vt·n~ta.
g-ns, nü.o fu.co mais do I'JUO cumpl·ir o meu n. actu. em que so mcnciorlart!, om t•oswno, todo
o tmfmtlw da a,.mraçt1o, as rcp!·cseutaçUc.'l, 1'6·
dever. (.1/uito bam, muito bem.)
clanutt:,jus ou p1'0tos:os que forem apresor~tarlos
O Sr·. Frn.ncito~~(!'IO Mnchndo - pcranta a jHtlt{t utt JlOI'alltiJ as mcsas scr:cim•acs,
Devo comoQ:tr pot• pedh• desculp!L nn Senndo com rlcclaraç1j1Js dos moli1JOS cm que se fundo tomn.r u pn.lrwrn. Ut'stn. occusliío, a. pós o 11· dtn'clli. »

lustro sonadot• quo acaba de sontnr·so. Tudo
nollo mo inspira respeito, tL sun. cloquencia, n.
suo. illustrn~ito; o n 10l'çn. 1le dic~;tio de que
uso. pn.rn. n.bn.ter o advarsn.rio o clevn.t· sua. opi..
niito, realmente me ncnnhilo do modo oxtrn.ot•·
di na rio; mas permittn.-me o Sonullo que m1o
dosprcse o. occru;li1o, npczar do tolln.s cssitS cir·
cumst.ancias pu.l'a. mim opressorrt~, do dizer
n.Jgum11 cousa, não PILrn. combu.ttel' S..Ex., o
que me ó impossirol, mus pn.ra du.r a. r·n.zü.o
do parecer thL Commissiio. hitõ;t.ol'i:uulo 11
ordem do crnbolho desta a respeito li" cleiçiio
do Pnramí.
A Commissão, t~lJ!nndo conta dos pnpeis
rcln.t1vos n. esta. elmç:Lo, começou pot• upt'eciur,
como de,·iu., a ttuth~nticn. d;Ljuntn. a.ptll'IL!lOrfL
e chegou no conhccuncnto de que, segutulo o
protesto, que !ou para melhor oncnminhol'-So
no cxo.mo, a. junto. tinha sido orgunistLda do
modo iJlegn.l, o pa.t'lt n.hi cho~:n.r niio ~o li mi·
tau u. simples o.UC'gu.~~ües, ve1•i11cou o 1locumen..
to quo lüi junto: certidiin dos mornbJ•cs que
compoom o govcn·no municipal do Cm•itybn..
A ,iuntn., segundo o Hr·t. 44 r1n.Iei cloitol'al,
Uovern. ser orgnnismlu. pelo presidente do gnvet•no municiptLl, pelos cinco memhroí:l mais
votados e pelo:i cinco immetlin.tos n.u monos
votndo. A certhlii.\l tra.z os nomes o o numel'o
elo votos que oiJtivorn.m os cidtulãos quo com·
püo a. Cu.mn.t·n. do Cul'itybn.; por olhL, assim
como pelo edital do convo"açiio so vil ~uu
nquella prescripçiio legal não tbl observnúa.
B' n.ssim quo. sondo cn.mnt•istas os cinco
primolros vota•los, mlo fomm olles os quo entrn.I•am na organisaçü.o da juntn.
Entraram o segnm.lo, o tercúiro, o sotimo, o
oitavo o o nono. Isto quanto nos cinco mais
votados.
Qunnto nos supplentes de onde <loviam sot•
tirados os cinco imrnodintos tlu monos vo ..
tndo, oncontJ•itmos o seguinto, (La.)
Temos, }IOi:;, dt;Rprezndos o~ dou~ pl'imoiros
o cilnmn. tlo."' o tot•cen•u, o quu.t·tu, u qumto o o
sexto, elo ando su vet•itlcu. que n or•gtLnisuc;ilo
lia junta. JUi ovi1lentomonte illegnl.
Accresce que o.juuttL uü.o lU! cloviu.limita.t•,
COillOO fez, U. l'OCOIJCt 11.8 O.UtiJOllticU.:i OliOIUIUUr

A ,i unta nnda nos uir. aobro ns ultimus exlgcncins; n cópia. dn. ncttL lia. npm•n.çiio ó u. mais
simple::; possivel;a.ponn~ menciono. que fol'o.m
p1•eseutcs n ella protestos, o mais undn. lato
tudo levou n. commissfio lt convlcçt1o (lo flUO
era nullo o trnbnlho da ,Junta, o ni<o dovitL a
commissiio ·o~zor obra pela. sUtL n.pumçü.o.
Rn.zii.o porque l1ocl:LNil que iria. tomnt• sdmento couta das uuthonticns quo vieram ÍL
Sccrel:triiL do Senado,
gsssas nu Chonthms sito ns 10:1, quo, confron·
tadns com os pJ•ote;tos qno foram nprosontiLdos li. mesma. junta o quo ncompanhara.m o
diploma, get·1Lrnm, algumas dolh.LH, IL jJresumpçiio Uo que csto.vu.m civo.dns do irregu·
lnrido.des.
Os protestos nccusaram nl~umas dossns nuthenttcas lia. scguinto irregulo.rillade :- ilis·
cordn.ncin. entro o numero dos vot.os obtitlos
no.s respecti \'O.S SCCf.tües, o o num(jro dos oleitoJ•es quo compnrecol'am n ellus,
A junt11 lbl verificar Q encontrou que
coincidiu. o n umot•o do ili3Signaturas· com o do
votos obtirlos ; mns V, llx, snbo e o Senado
igun.lrnonto que os to ú o moio mnis improllcuo
pnra chegarmos no conhecimento d:L verdade
a respeito cless11 irregulnrldndo, isto ó, a
respeito da cliscordancln entro os dous numeros; porque sabemos que só nos che~nm
eSSilS n.nthou ticn.s por cllpin.; o n copio. quem
n tira /J o proprio que tem multas vezes
intcroSEo em njustnr os numeras, do manolrn
'[ue o numero 1lu.s asslgnu.turn.s via. corrcspon' or no numot•o do votos, o nunca se possa
doscobril• it•regulnrldndo neste ponto.
E' n isto " cousas somelhnntcs que o nobre
Sem1•lor pelo Mr~ranhüo se ret~t·iu donominnmlo trJCn eleitorn.l o que sempt•e so ptoaticou.
CouRns que atJ ignora quem nunca ao mett.ou em eloiçü'os : I'u.~ii.o por que chu.mou do
rect·utn nn mnrechlll, dizendo que podia sn·
bet· multo elo gum't'llll, mns niio •nbltl do
etolç<!es.
O Sn. CoELHO Roumo Ul~B - CJI!Oit•o,
O SJ<, Oo•t&s nE CASTRo - Nunca po<lia
clmmar recruta a um marcohnl.
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18 og .TUNIIO Dr: J.8!J5

0 SR, FRANCISCO MACIIADO -Para O caso
ó n. mesmo. cousa ; quer dlzo.• flUO alie come·
çn.VIL n.q manobrns cloitllJ'O.C~, do meRmo modo
quo o recruta comet;n as mn.r~o!wns mllitll.l'cs;
isto ó, quo o marechal ora roct·uta om manobras eleltorn.es.
Caloiro ou rccrut:l ó o que começo., si nüo
hn. orro na clnssificiL(,~ü.o que u.prondi em
Coimbm, on<le caloit•u ó o que lrequenta o
primeiro anno.
Mns, continuo. E' vorflndo flUO u. lei olaitorltl diz que o.s cópia~ devem ser nssignn.dn.s
pelos membros das juntns respectivas, c eon·
cerwdas po1• um tn.bnllili.o, on quo.lquot• set··
ventunrin 1lo ,lustif.~IL ou ~scriviio 'l'lltnc.
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O Sn. Cos·rA A~P.vr.oo- Tuuo isto estit
provado.
O Su.• Fr:.A:"iOIRCo MACIIA.no-Est!L o.llogndo o
nJUrmudo no protesto n..~siguaLlo llOl' cot•co. do
17 pe,soas.
O Srt. CosTA AzEvJ-:no - Al~uns doB sigmLtarios süo memlirosda n.!:i.'IC!nblên. ost11do:tl.
O Sr:.. Fn.ANC'Jsco ~IACJIADD- A cnmmiS~s!i.o
pelo cxnme reconheceu rpw sOmentcoxistio.m
livi•es 1lcstng pechn.s o il'regn!Rl'ldndr~s ns 42
ttuthontlcn!_:l relo.tivns tis sccr;õcs, onde Jilrn.m
ndmiüido~

tlscnes
l tn!ti \·em flUe o nohro scnn.dot• pelo Pn.rn.ná

tend('l 011Yido n. cnmmiss;'to,

CJ_UO

nilo quiz dcs·

Mns, nii.n Obitu.nte lt. lei tet• dAcliLt'n.clo antes prezu.r n R111L aurlieni·ia o nem n. do c11ndidato

quo o presidente do Govemo Mnuieipn.l rlovo conte:-et.ILnte ou det'l'OtmLt, niio ,l,dxou dfl con·
o.ntecipadumento t.l.i:-;M•ihuir os tn.belliãos o formo.r-~o com qno n. commi::;sü.n Limita. 'l~e
. o
RBl'VOOtU·Il'iOS do ,ju~tiçu. pelas SCCt.;ÕOS OOdO seu tJ•:tbn.lbo tL cs"'ail o.utlwnticn.H; e d'nhi o
toem do Nervil· no di!\. Ua. cl~Jição, nilo so en · quo Sf! clmmon accoNO c n uobJ•e senador.
contrn. act.o nenhum do Gctverno Municipu.l qno mo pJ•ccedeu no. t1•ibuna, chamou, por
so.ti~fuzendo o. cs~n oxigencin. legal ; dn.ndo ~un. vez. conchn.vo.
assim logtn• 11 que os pl'csidentHs dn.s mestLs
Pon~oque S. Ex. tbi domasin.dn.monto rigo·
se Jll'OValécessem du. 1itculdu!le quu a lei lhes l'Dso •ttr:L com n commissi'ío. pl•incipalmento
contere de nomellt' entre os memb1•os !ln Mo•a qwmdo S. Ex. eRtiL ncostumndo o. dispensnrum que sirva. do cscf•ivão ml huc para. fazar lhe, pelo monos o. mim, imJnerecitlo. o Jnaxima
as ~~onfercncias o tt•anscripçüo du. act11 cm consaJ eraçü.o.
livro especial.
O SH.. Go:.rES 011 C,\Sl'no diL um aparto.
O••a, v. Ex. r.ompre110nde quo dentro da
OS·:. FILA:-.ctsco MACllo\DO-)!os em todo o
mesma communhlto tLS cous11s s1-1 to.zem sem·
pre do melhor accm·do possivol; por "onse- caroo o quo V. Ex. tl.i:-;se ttn-iu-nos, porque
quencia, o que tlvar decidido a Mesa da see- pn.l'ccia que tinhamos a~sim t•ealmcnte en·
çiio,IBto f~tril o individuo nomeado para litzer tra.do em accot•rlo sobre um negocio do inteteresso alheio, se nü.o geral.
a conferoncla.
Por esta. mzüo, n. com missão cnten-leu que
O Sn. Go>tES m; CASI"no-Niio flz mais do
M ullcgncõc!l foitas no protesto (-Iram moi~ quo reft~rh•·me no que flisso o membro do. com·
ou menos verdndeim:õi, clo~de que niio forlLm mi>sfio que lhe pt•ecedou.
feitas por um Individuo, pelo prote.<tllnt.e 0 ;;n, FMNCISCO MACfl,\DO-.)Íl expliquei a
immedilttamente interessado ; mas collecti- V. Ex., como 1bi flUO se deuol\tcto que
vamcnto por cidndii.o.; concoltu;vlos, entt•c o~ clw.mou de accnrdo.
qu ..es hiL dons membros da propria junta
Isto mesmo o nobre sonnrlor deveria. tor
n.pumdorn. o nlguns Uoputailos ostmloaee, visto no pn.l'CCCl' 1ln. commissiio, .cm que tbi
além de muitos ontros cidn.diios.
i'l•nJlCil. 0 ffiO.iS que foi pOSSiVel SOl•O • .
E aqui t•espon•lo ao aparto do nobt•o Senn· Si lut. pnrecet• cm que n. commissão se mo3·
dor pelo Parn.mi, que disse que si a prova tt•asso tle cot•uçtlo nn. mão .•.
ora •liffi01l do obter nnquolln. oeen.siilo,attouta
O St<. Co<TA A~l·JVEDo-lsto ó ver<ln.de.
ú. sltmtção em que se oncunti'avu. o Estudo,
em consequoncla das convulsües que lit so de· O Sn.• Fn.A:oiCI~co MACfl.\.no ••. nUm•tn. a suo.
ra.m : nlio ern. motivo par~L que o protestn.nte alma. com o. mnximn. 1't•nnquozn, para dizer
niio conseguisse siquol' attestn.dos do cidndüos ao Suno.do o quo tinha encont1•n.do, ó rcn.l·
competentes, quo pudessem apoiar as suns monto o que so <li•cuto.
A commlsstio velo de degr:.io em rlegrúo ntó
ullegaçõe•.
Si esses n.ttestn.tlos podiam valer, tnnto on chegar no ponto J.o n.pm•at• sómonto 42 au·
mai• devem vnim• os Pl'otc~to•. Entre ol!os hn. thenticas, ltf!Ceit:uulo, como declni'OU, o t•n·
um assigmLClo l_)or uns floznseto citlttdií.os entro snltntlo, pm•qtte 1do po1lht. rleixnt• llo. fiLZel-o,
os quaàs muito:~ do repa'O"iEmt.LQii.o no Jo~f'l'. pol'quc seu dovm• ó mnis du.loi, do qno rlo
As~im como cssn.~ !Lllo~nçõoii cla.lli~cm•!.ln.ncln. consclen~ia ; olh~ nii.o tom o llil'oito lle vil'
dos nmnUI'os, existo tnmbom !L dn. tiLlta do oxpot· no Sunado lli[Uillo quo lhe inspit•n. n. eon·
n<lmls>ii.o do fiscaos ""' socçües; o simultanea- scioncln. ; mus sim do dizer o que JlOnsn om
mente a presença de força rm cort11s secçilos, vil'tude de loi.
para impedh• a appt•nximnciio <lo eleitores ou Foi o ~ue 1t commissüo lbz: declot•ou qU<>
nüo oncontt•nndo disposição nlgumn que nu·
quo estes fossem exercer o dever poli tlco.

ANNAES DO

SI~NADO

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

tot•iansfJo a con~idm•nr nulln a nloir.ii.o poJo
Com mil o l.antos votos foi eleito o mais
simples llloto t!o tot· t•eduzido o nuinoro dn votado •los eu.rnnr/stns de Curitybu., quo 1\
socçiios o do com cstn. t•crluet.~no r.Jtc:.rn.r a t.Io ILJlOI!flS J'Opl'OSOllt!J.nto do UIU 1\IUOÍCJlÍO,
lllllll.ot'o •lcvotofl,nW~Jno o ma.isinsigni/lc:Lnto,
NrLO ó grnc.ln~rL ost:J. mluha n.tlJrmru.~ii.o.• put•·
n.eccutou . o:-;~n reRulturlo, tnnt.o mnls c com quo.u cn,mrLI'Jstn mrtJS vot:ulo do CurJtybu.,
tanto. mttJOl' cr1•tozn. do quo cnmpl'in. o ::;cu o fllJ com 1.0~1 I'Otos.
dove~·, qnautn ó isso n.uC!toJ•izn.do !lldo nrt. 45
U~! 811. SEN~non •lit um npa•·to.
dtt lm.

· Diz este n••ti~o :- a pllll'nli•lndo rolntiva
votos decillil'iL da. oluição de Senadores o
Deputados.
OrlL,Sr.Prosldcnto, p\nmlidndo de votos olln
onconti•ou una '12 nutlwntlcn:J om fu.vm· do
candid:Lto dipl~mndo, como encontrou cm to·
1ln.s ns nuthonttcns u.purad:t~ nn. sect•otn.rin. do
Senado o .ii• a havia encontrado n Junta apu·
radorn.
Agora preciso fazor nmn observação.
O nosso actual reglmon eleitoral, rolntiva·
monto ao rogimon dn Joi do 1881, tom, nosto
ponto, uma grande dilfot·onça, que ó um do1~ito, que o Sonado :po\,Cl'l\. cm•rigir, visto
como~ um~ lei gorai, dn qual ó o intol'prot.e.
A. !01 do !891 era oxpl'Ossa, declnl'!Lntlo quo
niTo podorin SOI' diplomado ou considerado
o/cito o Deputado, s/nilo quando reunisse cm
l" escrutinio, metndo o mais um dos Votos
verificados, isto ó: maioria absoluta do votos
uos eleitores que compnrecosscm.
Não ó i~to <IUO tomos na nossa lei actual ·
que no art. 15, í• cujn Joitura uonbei do pro:
ceder, diz sómonto-plurnlidnde t•clativa de
votos.
Esta plurnlidn•lo relativa ó, como se vó
som limites o pódo descot• até ao numero ~
mais insignificante~
A plumlidndo, niL hyEothese do que tra·
t~mos,, é re!ativ11, piio. s~ em vista da ILJllii'a·
QU.O feita pcl11. commts:.mo, corno aindu. cm
vista da apura•;iio Jeitn pela secretaria do Se·
n•do o Jle/a .JUnta :•pUrallora.
Em qm~lqtiOJ' dos c\Lso:;, o J'OHUitn.do ô som·
pro l'Biati vo o n mn.illt'ht vct•I!Icil·t!lO rmr do
onndidnto diplnmndo.
do~
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O Sorm.1l0 po:lor;i. fh.zcr motliflci~ÇÕCI~ no p:tt•ncm• nu ,julg-nr• n. ostu l'üflpnit,ll Clllllo molhnt•
li!J,tcmler; f!'liLiltO n mun n;1o mo n11po·
l'CJ n \'fii~Lr pm• urna wnend1~ quo dcclu.ro
1L nrrllltlatlo thL oleiciw, pm· nitn tol' o cttndidato diplomado rounido urna cerb• sommn do
votos t•olntimmonto no eloitol'ado do ost:ulo
s~. prosigento, ó t:onlmento umn cousa qu~
faz ImJll'CSSIIO (e foJ ISSO O fJUO deU hl"Ul' nOS
grandes dubr~tos u t•ospoito Uosto }liJ.t•ccÕt• pois
f{UO niio hou ''.0 um sU Senador CJ uo o ILt,n~~ts.;o
e n.bn.lus.~tl serwrnanto uos I'.IOUS considorillldos
c no. tmn. çoncl.nsilo), ó u~o. coutln., uilo sol si
mo ser1i. !lmtu ,llzel-o, rcdtcula,qneum Senn·
tlul', quo so ronsidm•/1. l'O.pt•niioutrtnto do um
E;<tado, ont!'e llllrn aqui com diplnmn cnnJb·
rJdo po!' titO poucos votos rolntl mmouto 110
g••nndo eloitwndo do Estndo,

o Sn. Gn. (JouLAitT- A cemmiSSliO uao
examinou n.s actas, examinou cóphts que de·

vom o>tar do accordo com as netas,
'o Sn. l'llANcisco MACuAno - Nem ó justificnvel, com r~lnÇitO nestas netas, o requm•i·
monto do meu 1Uustro collogn da commJssii.o,
de mnudnl·n• vir, porrJUO, sr. presidente é
uma vcrtln.do o 11 commissilo não occultou àm
sou parecer ; o!Ja o disse Jrnncnmcnto (18) :
c 0< protestos accusum as eleições do irregu •
lnritlades, em umns secções po1•quo o numero
elo votos obtidos núo confere com o de eleitores que ucur!\mm a ohnmad" ; cm outras
pot•q ne não Jbt•nrn ndmitti•los flscnes por pn1•te
do oamlldnto protestante, o cm outt•IJl! aintla
por violencias que ne!Jus so deram.
A commissiio, examinando as authentico.s a.
que so refere n primeira das m•gulçõos, ver!·
llcou que o numero do votos confere com o
do n.ssignaturas constantes dn cópia dos respe·
cti vos termos.
Mas, comprohemlcndo que essa comparação
n~o basta parn. revel"r n fraude nrguidn, que
se poderá BCI' denunciada pelo original do
termo lnvi•ado no livro destinado ás ussigno,..
tul'a.s dos presentes, entendo que set•ia caso:
ou do descontnr os votos obtidos por ossns
authentlons, ou do requerer a presença da·
quc!les livros, si niio tivesse outras cons!rlomçiles n fiLZor, ns quaes •lomundnm conclusão
quo tm•nu, ociO.'Hl. essn pt•ovhlonoi!L,
As dan!u.i~ nrgui~1ü~s escnpnrn ó. n.pt•t!cia~·iio
1.l1t comm1s:'lno, llOl' nno teJ'om pttssnilo t.lo Rim·
pies 111\ogaçõos, 11ilo obstanto l!epondorom do
pl'IWn., o dn.s nuthontica.s nndtt constnr aros ..
peito.>
Assim,compt•oliOndo·so: ton•lo t.wlo si1lo foi to
do uccordo, n1~1ltt lmvnl'li. que l'OVolo a lt'ILUdo
c, a. t.otlo o tompo, twlo so flu•il. pn.r1l. uvHnr
CS~IL l'OVCltltJfiO,

Pcwt:LnLo, umndat• vh• os livJ'OS, comprohendo-so que Illula adianta. O hom•ndo scnn
dor pelo Maranhiio dil•Ii se isto ó verdade ou
n:To, visto como conhece multo da materi~
eleitol'U!.
O Sn' GOl!ES DE CASTRo-Eu ?
O St•. FnANCI'Co MAcu~nn-Sim, tanto que
ohnmou de c:Lioiro uo mareohul. Corlheco
poJo mano; que o!le não snbo.
O Stt, GoAms nm 0ATI<n-Niio ajlointlo.
O Sn, JlrtANcrsco MAouAno- V. E>:. que
conhece bom o Jll'OCMóO oleltoral, ~abo que
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csttJS termos siio htvrndos por vczos cm cn~ contm si mesmo, ou cont1•• 03 intoro5SCS quo
dcrnos (nem livros siio) e qu~ 11 proprin mo· defendiam.
sn ó qu•m nbro os precisos tm•mos. Nesses S. Ex. rcspon•leu: pois licm: sr.ftL osso o
c.tdernos ó quo os ofoitol'OS viio nssignn.mlo ó. pn.1•ccm• da. commi~não, flUítnt.lo mulo. pn.rn.
medida que votrro, assignnturns que tm·ml~ ndeantar ti·nbnliiOH, porque lw.. mez o melo
nnm pelo tm•mo do cnccrrnmcnto lo.vmdo que nhi eHt~ o cnn<liduto, privntlo do tomar
}lolo cscl'iviio ad hoc e nssignmlo pelos mesa-. parte nos ti'abalhos do Senado, direito quo lbo
d(t o seu di)lloma,
rios.
Orn, esses cndernos podem ser suhstituitlos. Por tanto, Sr. Prcoi<lonto, creio ter ll•azido
quantns vezes os lntcrossodos qulzorcm. Qual ao conhecimento do Senado o motivo que de·
pot· tanto, a garanl.ia que ofl'oreccm c!les porn terminou n. commis:;ão n. dn.r este po.t•cccr, o
a todo tempo, so encontra~· nellcs a verdade mostt•tu.lo que, segundo o Eou modo 1le pensar,
do que so passou llll clciçiio 'I (Jla •w·ios olla procedeu correctamente niio cxigmdo do
apartes,)
Senado nquillo que n~o podia exigir relativa~
Estou argumentantlo com n presumpçi'ío monte ú. ulelçü.o do Paruná.; porque oll11 nilo

;

i

I
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do fraudes que V. Ex. nttribuiu a c;te pro~
cesso eleitoral.
Pm• conseguinte, ninda mesmo que se
mandasse vir ossos livros paro. compnt•ar o
numero tlo assignaturns ncl!es feitos com o
nu moro de votos consignados nns o.nthenticn• do processo eleitoral, V. Ex. compre·
llendo que elles aprcsentarinm, niio o que se
passou, ou u.ntcs, nii.o o quo deveria. set• ;
mllS sim, oxhibiram tantas nssignaturao
quantos siio os votos consignndos nas n,uthcnticllS do processo eleitoral, frustrando assim o
meio de chegar-se no conhecimento da ,·or·
dade.
O Sn. GolrES DE CAST!tO dá um aparte,
O Sn. FllANOrsco MACHADO - Mas a vor~
dado ó ost~; o tanto V. Ex. reconheceu
que om mnterla eleitoral diio-so o!ses abu·
sos, quo ttppcllou para a verdade do p1•ocesso
eleitoral, como melo do levantar tt Republica
ti altura que ella merece,
Porque V. Ex. fez este appello! E' porque,
principalmente neste ponto, encontrou os cos·
turnos bJ•azllciros summamonto estr•agados.
O Sn. G!l. Gou~mT-0 que J'oz n commissüo
consAguiu n npprova\,fio do proprio scnndo1•
pelo Pnranl•,
O Sn. VIOEN1'E MAOl!Ano-Pernnte a com~
missiio declnroi que o facto de querer que
so apurassem sómonto as oloi~ües que foram
Jilitns com assistoncin dos fi,cues do con•li·
dnto contrai•io, niio lncluia a i<lún de que 11s
outras lbcsom nullas.
O Sn. Fl\ANOISCo MMnAno-Esto fiLCto deu·
so como tive occasliio do explicar. S. Ex.
compnt•ecendo pernnto a commlsiio, como o
candidate contestnnto havia comparecido nn·
tcs, fiz·lhe ver• que as clelçües tinham sido
multo mal foltns, começando 11eln junta npu~
radora, o acabando pelas socçüos ;'porem quo
lmvln tantr.s sect,•ilos !1119 qunes so verlficnva
que a ldón dessas lrregnhn•idndes dosllppnro·
clnm com n pi•esijncn dos ffscacs do contosttLU•
to, porque n•lo omtle pi•osumir, multo monos
roconhocor-so, quo ollos se tlvossom colllgado

so podia am1Stnr das preecripçües !egaes np
!JoalJolho que tinha a f~tzm•.
Entt•ctunto, tudo muis que o Senado ontcn·
der que devo fazer pam, como disso o nobre
senador pelo Maranhão, mornlisnr a entrada
neste recinto dos candhlal.os que nqui se aprii·
scrltem com esse ftrn, acoitarei do bom
gi·ndo c como muito born; porque, apezar do
ter sido relator do parecer, tloclnro não mor~
rer do amores pot• elle, a ponto do querer fu~
zel~ prevalecer sobre todas n< mzoavois mo·
dificnções, ou mesmo substituiçiio que o Senodo lho queim fazer.
O Sn. Vrcm~TE MAC!!Ano til\ um aparte,
O Sn. Gn, GouL~nT-V. Ex. viu quo niio
pedi prnzo, nem mo pronunciei a osso re~
spoito.
O Sn. VICEXTE MACnAno-Rescrvou-so o di·
rei to de votnt• contra o pnroceJ•,
O Sn. FnAXCISco MACI!ADO-E demais o
prazo niio tem nada com o parecer; declarei
ntó que o prazo seria ~ma motlirln ociosa,
desde que tinha por fim mandat· vir livros,
que niio me potlom morccor mais fo do quo
1!.' cópias que foram presentes {L commissiio.
(~1Iuilo

bem, mHito bem.)

O Sr. GomeH <lo OnF~tro (•)
( pal'a uma cxplicaçtTO ) - V(\jo com pezn.r que

o meu illustr•o colleg~ senndot· pelo Amnzonns
niio levou a !mm o quoliflcaLivo que cu dei,

niio n.o pa.t·ecer, mo.s á

comllinn~ü.o

de que

ollo resultou.
V, Ex. ec lembra que ou hesito! no termo ,
o ntó potli licença. para o quo mo escapou,
0 Sn. FRANCISCO MACI!.\DO dit um aparte,
O Stt. Oo~rEs DN CASTHo- Eu estou pc·
t!intlo no nobro Eenadot• qno motlesculpo pot•
ter cmpt·cgntlo um tormo quo o mn~oou,
quando a minha inteu~ão não m•a absoluta·
mente osstL.
(') Niio foi revisto pelo ornllor.
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A pnlo.vl'o. me r.scapon, o que nlh'ts é tlcs- po•lia. ter sl:lo corrcclll, o a apuracilo, que se
culp:t.V'nl em umn. pesson. que não pt·lm11 por Ihz depois cht eleição. sor viciosa. Ora, quom
onn hocor Jt lingno.. o qno ostú. lJn muito tempo chrga a estas simples noções rndimentaos em
ntlil.Mt.;uln. da. tl'Jbunn..
mntorla clcltornl, pó:lo sei' tudo, monos pro·
Ma• o nou1•e senado!', qucrenrlo rcfutm•-me, fcs . . ot•.
fez cxn.ctu.rnentn o com montaria dus pouctl.s Mn.s o quo ou qnoro ó que o Senado se con·
unlnvrn.~ flUO disse contra o son pn.l'ccer, vonr;a de que a sun. commlss:i.o, nliá.s com·
confit·mnndo es~ns mesmns pouco.s pnln.vra.s. po'ta do homens supeJ•iol'OB a to:ht a oxco·
O que lamentei foi ~uo a commi<.,í\o nüo pção, cuja competencia eu reconheci sempre
cnmprissn o son dever, o pe1•doo que lho o o Sflnado melhol' do que ou. porque a ele-·
dign, porqno estou hallituJtdo, O um vaso gou, nilo satisfez 11 noss~texpoctativa,
pnrn. o ~uni niTo h~ reme•lio nesta Idade, 0 SR. Gn, GOULART-Por cmqnanto V, !>x.
estou hahitundo n rliznp o que penso ~unndo diga a minha, o p~tt•cccr nilo tal ainda vofitllo ou nilo J'rdilll' quando nüo po>so dizm• o tado.
qun11enso, rnfl.s nuncn. com o. intenção !lo
OSn. Go~rEs DE CASTI!o-Accoi to a corrocção,
ofi'enâer. o si usri do tormo mnnrlm•, si ou
dls;e que o :'onado mandou, Jbi porque no niio corrcsponcleu 1\ minha ospcctativa, o isto
Scnndo cn.da um de nt'Js ó servo do Senndo, mo honra multo, pol'qne, quando o Sanado
n.tó ou que niío sol rlnJ• pa1•ecer, si o Senado duvir!asso da compotcncift rln honrada comID9 mandar, r.umprirei ns suMi ordens i mnc::, missüo, eu Jlcaria affiJ•mando som pro quo ella
como Uizin, n. commissiio nüo fez o que rlcvio. cm muito competente. A commissüo chagou
fuzm•, nii.n fez o que o Senndo mandou, n ao conhecimento do oscandnlos que se pratl·
comimssüo ern um pnl'CCOl' de conscloncia. cnram e em vez de suspeitar desde logo que
ns cousns nií.o se pu.ssarn.m como deviam,
o não de !llroito ...
niio o fez, o o nobre senador pelo Paraná apre·
O Sn. FnA:<OJsoo. MACHADO- Cit~ndo a sentou-se á commlssii.o o disse: Jli. se vno
lei.
clous mezes, este homem quer entrar, por·
O Sn. Go:o.tES DE CAsTno... n.t•vorou-se tanto melhor será quo tomais conhecimento
em jury o niio em juiz togauo. e o nobre se- sómente dns actas qno nilo toram accusndas
nado!• ha do pet•mittit• que lho diga quo era de nullidade.
,juiz togar/o e n1i0 jUI'Y; ]IOrque !leque Ó que O SR. FnANCISCo MAou,\no-Quando o nobre
o encarregou o Senado '!
sen~dor pelo PnramL foi á com missão, já tinha
Veridc~r qunes os Jilctos que se deram re· os eu trabalho feito.
lati vos a esta ele'1ção.
0 S!t. GoMES PE CASTRO-Mas isso não
A commissiio reconheceu dosde Jogo qnr•
essn eleição ost.o.vn eivu.fin. de vicias e este aproveita A commissiio.
conhecímttnto ó o qun dovin. despertul' o Si depois de ter ostuclado as nctlU!, a trans·
zelo, era a su,peita que começava pm· es•cs ac~iio nüo podia ser acceita, nüo devia acceivícios, o do na.dn vrtleu à cnmmissiio, porque dltal·a.
e! la acceltou o alvitre do nobre senadO!' pelo O Sn. FRAN01Sco MAOIIADo-Mas quem disse
Paraná, de dcspt•czar as netas 11ccusadns do a V. Ex. quo se fez transacçüol
vicio•.
0 Sn, GO~IES DE CASTRO - Quem disse que
A commissüo aolmv1l·se doante doumn alei·
cão cuja !tpurnçiio tinha slrlo viciaua. Eu houve traosucciio foi o lllustro senador pelo
npJ•oveito o ensejo pn~'R explicar a ·ubet•dade llspirlto Santo. (Ha a;vcrsos apartes.)
que tomei de ,,!Jamar o nobre senndot• P"in Estou fltllando no pé do pe;soas que conhe·
Pnmhyba calouro em mlltm•ia el11itoral. Isto cem perJ\lltllmento o r!lrelto e sabem o que é
niio f"(UOl' dizer· quo me n.Jn•escntnsse cnmo uma transacçilo: E' um contrn.eto pelo qual
profc<sor, como disse tão genm·osamcnte o os intoro~sados sacrificam parte'de seus dinobre senador pot• Amazonas.
reitos.
O Sn. I'J<ANOI>CO MACHADO diL um aparte.
O SR. FJUNOisco MACHADO ...: ·E' por isao
O S1t. Go~ms DE CAsTRo-V. Ex. me oucn, mesmo, que niío acceitel tmnsacçiío nenhuma.
l'etirtti'IÍ. imtno•liat.nmcnte n. cen~nrn,
O Srt. Go~ms nm CASTJ<o-Pois; bem; como o
O nobre senado!', o 8!'. Alnwidn H:ll'l'Oto mon desejo ó petlt•ar-mo da trlliuna, som mo·
disse:
lest.n.r os nobre• coJir~oras, direi: o illustro so·
A eleição ó nulht porqno a apm·açiio foi nndor ]leio Paranà oJiareccu um ai vitre o a
foito 'por umn mozn. constltuirht contra as commlssiio o accaltoo,
prcscr•ip~úns dn Joi; o ou nbns~tndo dn bone~
O Sn. Fn.AN018CO MACHADo-V. Ex. fi1ça o
vnlondn. tle S. l~x. di~so quo S. Ex. crn bl'n.vo iilvor do niio Jllznr floponclor o parecer da
1m gnort•a, Jnllfl quo cm Cltlom•o em mn.terin commlssüo do alvitre ou accordo com o lton·
alei tom!. Todos urls subamos que a elolçilo rndo senador pelo Pnmlll\.
., .
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O Sn..Oo:.mspm CAsrno-Polsbom,niio houvo
transncciio, nem nccordo; nü.o houve o.lvltt•l!i
a commlssrro examinou os Jlll.pei< e rcconhe·
cou que houvo l'ra.urle nu. apm'.v;ü.o, mas,pur11
J~clli~tr o sou tt•abnlho, chegou no I'osulmdo
de quo todns os olcicrics cm quo niio houve
flsooes fossem desprezadas como nullns. Niio
Jez questão de apur•t• essas actas o eórnonte
42.
Os nobres senadores tenh•1m pena da Ji•nqueza da minha memoria, Qual o numm·o
verdadeiro!
Vozms-42.
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O nobre senador propoz a nullldade porque
reputou provado o !'acto aliega!le. Mas uma
simples aliO!,'Ilçiio não basta para constituir
provas, e nunca. soriL com o mau voto que
uma eleição sejo. annullnda por este motivo.
Por conseqnoncln, peco licença para prender a commissiio neste 1\llemma: ou as netas
1\a eleição do Paran~ ropresentn.m a opinião
da maioria do eleltm·ado, ou não manitestam
o seu pensamento, mas apenas a forçaria vio·
loncia, da compressiio que o governo exerceu
pm• meio de destucnmentos nas parochias,
nos esu•adas, privando o occesso ás urnas da

0 SI-L GO!.II~S DE CASTito-Bern ; deixem-ma mrtlorla. desfõlo eleitorado, de modo que csta.s

vet• o numero cel'tn.

~tc~ts fraudulentas o desleaes levaram a corSessetJta e cinco netas elcitorn.os rorn.m con • rupção :to ponto 1\o substltuirom o nome do
sideradas nulhts,porque as mesas nii.o tinham votado pelo nome do amigo, e neste caso
ncceito os flseoes da opposh;tio. Houvo PI'l'· proponde a nullldade !lo. oloiçiio o o. responsentes 23 authontieos e 11 commissiio apul'Ou so.hllldo.de dos autor·cs do crime.
42 netos eleitoraes, d11s quoes resultou ter o Mas si esta prova vos fo.llece, sl ello. é apecandidato 1Up!omodo pouco mais de 000 votes nns o resultado de simples allegnções aprosobro o snu competidor.
sontadus pelo interessado em destruir o acto
Mos niio nos disso com uma avareza que legal, o dever vos impunha e a lealdade exi·
niio ostó. om seus cstylos o que o Senado m1o gia que dissessels ao Senado: approvae a
podia esperar dos seus mandamrlos, si estas eleli;ü.o.
•
eleições condemnnda< como fraudulento< ti- Mas nrro o fizestes ; vos contenwtes em
nhllm contra si outro motivo quo.niio fosse dizei' : •iio nullas as actas em que so alle::a
sómente a recusa dos fiscoes.
que a opposiçiio niio teve flscaes, e que estes
0 SR. Fll.ANOISCO MACHADO-V, Ex. niio leu foram recusados pela maioria.
entiio o parecer; olle declara que 1m tres or- Ora, a commissiio teve presentes actas de
dens de irregularidancs.
23 collegios e não sabemos qual o resultado
dessns
actas; e niio podia elle Influir no re,0 Stt. LEITE E 0ITICICA- Logo, a elelçiio é
sulmdo do pleito 1
nulla.
Niio obstante, a propri~> commlssüo diz que
O Sn. Go~rEs D~J CASTn.o - Si eu tivesse a existem
actas que devem ser annullods e
esperança de que o nobre somtdor por Ala· que os 65
votos
que nellas constam devem
gôas me succedJn. un. tribuno., sent.lLvn.-mc 1m· dcsappa~·ocer•. Contm
isto. tomo o. liberdade
mediatamente, porque estou vendo que S.Ex. de erguer com franqueza.
o meu pensamento,
pensa commlgo.
e si alguma cousa póde contristar· me ao ret!O Sn. LEITE E O!TICICA-Perfeitamente.
rni•-mo da trl buno. ó o receio de deixar no
animo dos Jllustt•es membros da commissilo
0 SR. Go~!EB DE CASTRo-Estou vendo.
Neese .mso a commi8Siio devia dizer ao Se· algum ressentimento.
nado: concorreram a elelçiio tantos mil ele!· '0 Sn. GIL GoULA!tT-Niio apoiado.
toros DIIS parochias e secções do parochios,
0 Sn.. GOMES D[;l CASTRO - Ninguem nesta.
taes o t••es em numero do 05 e a eleição ó cosa,
t·espeim mais 1\o que eu o caracter e
nulla por taes e taes fraudes e estas fraudes o. imparcialidad dos lllustres membros da
.estão provadas.
Trata-se de um precedente no,·o, na Repu· commissü.o.
bllca; trato-se de ceroor o dlraito eleitoral do O sn. FMNOJsco MACHADO -E eu só sintodas ns gn.rantins i mns nii.o cheguemos ao to que V. Ex. não seja membro da Commlsponto de sacrificar ol"içõos por· simples alie· si\o de Poderes.
Ilações de frourle, porque a p••csença do flacaos 0 Sit. GO~!ES DE CASTRO - Niío foi mlnhit.IL
pódo SOl' muito logalmonto t•ecusada.
culpa; niio mereci do Senado essa honra.
OSn.. FitANOJsco MACIIAno dú. outt•o aparto.
O Sn. l'MNOisco MACHADo -Estou prom·
0 Sn., GOMES DE CASTRO- Pei•dec-me o DO· pto 11 oscusor-mo do. Commlssiio para V, Ex.
~re.Rcnadoi:; e O que se chama presumpQ<tO ser nomeado.
JUrl.'l ct de JW'O,
0 Si<. GOMES DE CASTRO - Perdoe-me O
Niio so p••esumo o crimo; supplíe·se ~ompro nobi•e SonadCJr; não pi•onunclo uma queixa;
que um homem cumpi'O o seu dever, ató uiio articulo uma censura; apenas ouuncio um
prova cm contrario.
!'neto.
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Ao oomccnr estas olJSOI'Vnçüos, l.omoi 11. lil!ordnrlo do provonh• quo n Commíssiío tlovln
sor trttllultL com t~tnlo maior l:lovm·idurlo.
qunuto maior o mn.ir; nntfll'io m•za. o Hen rncrl·
to o n confinncn. quo o Sanado doposít11vn no
sou Clltudo.
SI o Sonnrlo níio ficou lllutlido nrL suu ospc·
ct~ttivn, dcchLt'o quo tlquoi.
Mns o meu illust.ro collogn Jw, do mo por·
mittit• qno nsseVOI'<I no Sonntlo q11o nuucn
mnis n CommiRSiío do ConsítUiçiío o Parlares
npresontnrn. um pnt•ocot· rlostcs.
Atnt•mo isf.o porquo conhoc;o os nobres So·
1111dorcs o soi quo são sovoros comslgo mes-

tantos; o como mandam para cr'L as cópi!UI u
nilo os orlglnnos, S. Ex. snsten~~ quo ú ln·
util porlir outros !locumontos, porque virão
!lo nccot•do com os cópins.
O Sn. l'nANCISoo MAOIIAno dri. um apM•to.
O Sit. OoMms DI~ CAS1'ItO-Pcrrlôe·mo V. Ex.,
niio so pódo pt•esumil•.
A prcsumpçiio do direito ó CfUO os funccio·
nnrios publico~ eumpt•em os seus rlevares.
Pot• conseguinte, as actas, diz a. lei, aoriio
assi~;natlns polos rneml>ros ela Mosn o confori!IILS por trlbcllião publico ; vlornm ollna com
cst.os requisitaR logoncs 'I
Essns c~1pins estilo nssignmlns pelos mom ..
mo~.
br·os das mesas o conferidas pm• tnbollliios I
O SR. FnANoreoo MAOII.IDO d{t outro 11pnrto. .0 Slt, l'rtANOlSCO MACIIADO-Niio estão,
O Slt. Gol\TmS lllC CAS1'n.n- Eu j{t dit-:so f)llO
O Sn. Go)ms DE CAsTrto-Mns onliío niLo
umn Commissiío pótlo cm um pn.r•ccer sustou· s[o cópias authontlcllS.
t1Lr umn. cloutrlnn. Ol'l'nnon. o suggm•h•no so ..
O sn. l'nANOIBco MAonAno >i{L um apnrte.
tmdo um nlvlt.ro quo uilo scjn. o melhor;
qun.ndo so trn.tfL, pot• exemplo. do m!Ltorins
O Srt. OO)IES nm CAsrno-Como meu dcso,io
nbstmctas, rio intorpt•otnçõcs do leis.
ó entt'nl' om pleno accortlo com o honrado
O Sit. FRANCisco M.\CIIADO -- E ltfJU i não ao Senador•, dort do bnrntu quo nsslm sojn;
mns em toJns so vorificnrn ossllS mesmns
tr11ta disto'/
fioaudos?
O Sn. Oow~s nm CASTRO -Eu ncho nt:\ quo
0 SR. FRANCISCO MACHADO IÍIÍ Um apnrto.
mo fiz roconunondnt• á gr11tirliio dos nobros
Sonndores.
0 Sr<. GOMES DE CAsmo-Nesso CllSO Orcsul·
Eu mo quoixo do slloncio deli os, quero que tndo serinannullni·ns por tnes o taes motivos.
ollos fullom, quo niio so cnlem.
Tenho denntc do mim um homem quo traz 0 Srt. FltANCI'CO MACIIADO E OUTrtOS Sns.
o <liplom" do Sennrlor da Uopublicn pelo F.s· SENADORES diio npnrtos,
tado do Paraná.•lrí tive occnslão do dlzorque 0 Srt. GoMES DE CASTRo-Assim niio chO·
tlnlm muito fmcn confiança nn. pureza dns g:tmo5 a um nccordo; o se mo fosso licito sup·
oloiçõcs Jhitas nnquello Bstndo, profunda· pôr um proposito da ]mrto do illust.ro sena·
dor, ncrollltnrin quo S. Ex. ost~ defondoodo,
mmtto convulsionndo poln J'evoluçiio.
O SR. l'ruNcJsco MACI!Ano-Mns ,i:i n.pJtrO· em npn.rtcs, nii.o o quo 11isso no sou discurso,
mns o que tli~so no parecot•, o que S. Ex. pro·
vnmos oleiçüllll !\li~'" nnquollo lMndo o cm cotlou
no cxnmo 1\n eleição, apenas como juiz
outros q no cstlvornm nns mesmos condições;
do conscioncin.; não tovo provns o Julgou.
portanto, " prosumpção ó nu !ln.
A commissiio to,•o presentes ns nct.n.s dos
0 .SR. GO)rJOS nr•: C.ISTilO-Mns pnrn ' que
V.Ex. se n.ntccipn. '( Eu ia 11izcndo i:::so mesmo 135 collegio~ eloit.orncs que não n.purou. o Jult}llc era n.ponitS umu. pl•e~:~nm]wii.o gocrn.l contt•n gou 'lne 11iio po<linm influir no resultntlo do
as cloicões dnquello IMndo, pro•umpçíio que pleito?
não pórlo prove>lccor, o t•nconlwco. ató o Si julgort que porlinm influir, como entíió
ponto do nnnullnr-se torln a oloiçã.o nlli rcn· niio in•opi\z n nullidodo rio umn elo!çiio, cujn
liMdn, porque o Senado ,i:i rceonJrc,,ou um 1n:Liol'in. ,iulgou nulla.?
nosso digno collogn eleito polo PnrnniL,
O Srt. l'nANCisoo MAcn.;no dã um aparto.
Por consequoncin, não pódo mais oer in·
SR. GOMES DE CAST!tO- Si pelo distnncln.
quinndn ]lOr osso motivo qunlquer elciçiio em0 que
ostou do uobro Senndor pelo Amru:onnquello llstado.
nns, ns sun.s palo.vrn.s chega.rom fielmente a.os
Mns o quo ó preciso, ó "VcriOcnr si a loi foi meus ouvirlos, o nobre Senndor disse quo niUJ
obsct•vndn nessa elcic:.ão. Não 11nvin provrt ora decente que lilsse deelarndo Senndor da
nenhuma. Em 05 pnt'ochins recusn.rnm-sc Republicn. por um estndo como o do Pnrnnil •.•
flscacs; não havia provn nenhuma disto o o
0 SR. FRANCISCO MACIIADO- Mns isso Ó de
nobre Senador polo Amnzonns diz que esta jw·c
conslitl'cndo.
provn ó impassivo!.
Essa prova ú impossivol, porque supponha· 0 SR. GOMES DE CASTRO- Olhem Oque ú n.
mos que so dou a fraude, que so apresenta· consciencia! Aindn. niio acabei c jit V .Ex.
ram 250 votos quando não houve 250 vo· concluo.
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Um~ ololçüo tem por si n prcsumpçüo do
O nobre Sonndor diz que isso ú da ju•·• con•
sWutJmla; mns S. Ex. disso tn.mbom que o vnllidnrlo cmqunnto niio so rlcmonstrnm cir·
Sonndo podin cslabolccer normns,o ntó dcso,jou cumstLtncins quo n dotlll•pcm ; do contrnrlo ó

que as osl.nlocosso. Mas ontiio ora o cMo rlo um !Lcto lnutil fazm• clclçiios, porque por meS. Ex. vir di~or no Sonudo: ost1i nqni uma lhores quo cllns sojnm, pódc scmpro haver
eleir;ii.o quo (segundo mopnrecou ouvir no no· UIM contcstaçiio.
bro Sonndor JlOr Minas) tros quartns plll•tos Tnmllom n1ío estou rcsolvl!lo ajusllficnr
do eleitorado desapparecernm lleln ft•nude ou com o meu voto n concessão do prazos para
ju•tlllcar a nullidnde, quando os cnnrlldatos
pela violcncia, e a Commissiio,.,
sflo interessados cm vir no Senado dcmonO SR. FnANCisco MAOADO- A culpa ó da strnr o seu diJ•eito trnzcndo n provn, pAra o
lei.
.
que tiveram tempo, e do mais, niio concedo
0 SR. Go~!ES DE CASTRo-Mns S. Ex. niio prazo algum, e acho Isso um precedente po·
reconheceu que ó preciso ostai.Jclecer prece- rlgeo:m. Tamlwm nüo confirmo com o meu

dento? Níio acha que o Senado tem compe·
toncinY
Eu,ontão, memht•o da commlssiio,convenoi<lo
da corrocçiio, da autoridade, <ln normalidade
do precedente, níio terin duvida n.lgumn om
vir dizer no Senado : o estudo dos fitctos
prova que esta oloiçiio não ó eloiçiio.
O Sn. FnANCISCo MACHADO- Mas ontiío
V, Ex. ncbajusto que osso procedente viesse
l'eforlr·so n.o facto, que o.stnva sondo quostio·
nado?
O Sn.. GouEs DE

CASTRO -

Alguma. vez se

lm do começar ,e o acto da Comm issiio era pie·
namonto justificado,
O SR. FnANOisoo MMII.\Do - V, Ex. acha
que a Commissiio ...
O Slt. Gom~s DE CASTRo - Eu apenas ncho
que na CommisStio níio houve elementos do
convicção.
O S1:. FltANCtsco MACH.\no dti um njlnJ•to.
O SII: GOMES m: CASTRo -Eu niio posso ter

n volJcJdadc do dn.r

nol'mn~

;i. Commissiio. E'

porém meu direito do senndor dizer que niio
nol1o no parecer olomontos do convicção,
porque os Srs. não oxnminarnm o pt•oco>so
como on csporo.vn. que o oxnmiun.ssom.
A questão ó C.<~~: estas eloirücs são nullns
ou não siio nuiJns ?
•
Os Sra. nnnulltLm 05 collcgios, não tomnm

voto a doutrina de ndmlttir aqui senadores
quando a Commlssiio do Poderes reconhecer
que ns oloiçiles realizadas ropresontam um
numero minimo do oloitorcs, porque ontiio
o manilato não ó confcrnlo pcb1 maioria do
cleitorndo, como diz o. lei, mas por uma.

1\•acçü.o mínima, frncção ás vezes to.bricn.da

pela ft•n.udo o pela.. violencla.
.
. _
Por consequen01a estes t1•os prmclp1os suo
o meu erMo nn matorla,
A eleição ó vnlida omqunnto niio se prova
que niio ó.
Niio dou prnzo a ninguem, para. provar o
sou direito, porqno n lei ,i1i o deu.
A eleiçiio lbi llJita e o Senado estó. trabalhan<lo desde o dia 4 de mala; havia, portanto, tempo do virem as provas.
Si a prova ó impossivel, tanto pelar para
quem tem direito o não pódo exhltill·os.
E' mais perigoso admittir direito sem prova,
rlo que admittil' que o rliroito caia, seja sacri·
ficado, porque foi impassivo! 11 prova.
_
Niio reconheço como Senador quem nuo
tiver obtido a maiorin dos votos embora
mnloria relativa; porque, realmente a maio·
ria nbsoluto. seria difficii de obter-se quando
houvessem mais de tro; olln<lldatos.
Pn1·ccc-me, quo não estou om opposiciio,
cm contL•adiçiio com nquollcs desejos que ma·
nifi!SI<~i do quens eloiçiics entro nó; fosse uma
verdade. o o illustl'O Scnadm• pelo Amazonas
nbumlou nos moamos principias.
A verdndo, scnho!'éR, ú CJ.llll cm mo.torla elo!·

em conshloração 23, o que sommndo dti. mnis
rio rlobt•o tln tutnliUtulo elos r.ollugios: e con· toJ•nl, tomos rotro::rrntllulo; os nossos costue

cluomllppt•ovn.ndo '"' oloíçücs I

Por~'Lnto, con·
o na compatonci~
que lnstitu~t novo

Acho quo nüo ú logoico.

finndo n~ honombllidado
da Commissüo, peço-lho
exame sobro o facto.
Se as ti•nudcs accusadns Jürem provadas,
proponham 11 nullilhtda rln cloiçüo; se niio
tbram, se foJ•am simples nllogaçõas, propo·
nhnm n validado ; porque ou não ost.ou rcsol·
vldo, roplto,nlnrho que sojn uma impot•!lmnção
ao Senado, paço liccn~ll para commottol-11,
niiu estou l'osolvido com mon voto, osill·
boloccr um proccdonto quo conslrlot•o pcl'i·
gosp,

mfls nnncn Jilram I.Jons.

Custa-nos muito recoui!Ol' o direito alheio;
os cnndldn.tos vencidos niio so l'esignam.
Isto niio so dti somente ent1•e nás; as lutas
oleitora.os sii.o como u.s guot•rns civis, quo
degeneram sempre em od!o.
Na Jnglatet•l·<> por exemplo, omlo a liberdade ó um fucto, os candidatos b1•igam du·
l'nnte os escrutínios, os seus oloitoJ•es jogam
ooccos, a luta ó torrlvoi.
Os nobres Sellltdores hão do se lembrar ~o
um boUisslmo romance rlo celebro Dylcons,
cm que se descrevo uma lutn eleitoral muito
renhida ; cm que cada um dos candidatos
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tinha unm tn.vcrJUI, onde matavam " surl•
<lo< eloltoros.
0 pat•tldo contJ•nrlo comprou o taverneiro
o embebedou os eleitores do outro, rio sorte
quo, na occa.-;liio diL votncüo, os eleitores niio
porliam dar os seus votos, visto como nem
podiam conservarom·ao do pó, sendo neccssario cntiic que o Interessado pagasse creio
que mola schilling a quem lhes desse banho
aftm do restabelecerem ns foreM,
Chegam ató " este ponto. Alóm disso
quando os~\ o candidato, ru.Zilndo um dlscm•so
mostrando a supcrloridnde rlo sou crorlo e do
seu programma, vem meia rluzia do tnmbores, quo tilzem uma. algazarra. inlfH•unl e niio
se ouve mais nada.
Entretanto. n. corrupr;ü.o ó no.s urnas; no
parlamento niio, quem teve maior!" ó depu·
tndo, entrn. nns camarn;s 1}os communs,resproi ..
ta-se a vontnrlo do cJaJtorarlo, embora a vontade tenha sido obtida p~r este meio. .
Entro nós e necessaJ'JO respeitar o dtrolto
eleitoral, porque, como disse o repito, ns opposições que pc~dem a esperança ~e ganl1ar_ o
poder pelos me1os Iegaes conspu·am, ontao
temos a revolta ; e, nesta fórma do governo
de presidente l'esponsavel pe1•ante a eamara
irresponsavel. o melo uuico de gnra.ntir a
ordem, de g~r•ntir •• Instituições eJ•espeitllr
a liberdorle de voto ; si nüo o ftzoJ•mos, comquanto nüc queira prophetlsar, duvido muito
do nosso futuro. (Muito bem,)
O l!ir. Gil Gonlno•t- PouCllS paladirei; com ellas espero levar ao Senado
a convicção de que o honrado Senador nüo
tem razüo no ponto em que 11ccusnu" Com·
missiio. Já não é meu intento defendot• o
parecer, este está entregue no criterioso juizo
do Senado, que o amparará oonlhrme mere·
eer; porém sim defendet• a Commissiio do uma
aecu~o injusiiL, porque nilo está de con·
formldnde com IL verdade dos factos,
Começarei dlriglnrlo uma pet•gunta ao honrado Senador pelo Paraná. Quando s. Ex.,
como procurador do candidato diplomn<lo,
retirou-se da sala da Commtssiio, sabJn, qual
ora a opinlilo desta a·rcspeito do parecer que
la lavrar V
OSa. VIcJcNTJC MACHADo- Nilo.
O SR. Gtt Gour.Arn'- Absolutamente nito;
logo nií.o houve IL trllll!"':~ccüo a que se roforiu
o Sr. Sewulot' poJo Mnrnnhiio, quando disso
quo Jili clln IL bna(j do prtrecor.
A Commls~io,JLpJ•cclnwlo llS notas quo lhmm
sujeitaR no mm estudo, <'iwgou ó. convicc:ii.o do
que nilo se podh•m conshlot'lll' vor<ladoims n.•
olelçõos 1'(11lLLiVILS n 05 uctus i l', rnunil'of!tando
esta sua convicção uo pt•cuurudor do cllnrli·
dato dlplorniLtlo, S. Ex. disso-pódo annullut•
cs•IIB oloivuos.
Vl'llS,
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O sn. VJOEN''E MAOJJAD~ -Neste ponto eu
contesto, porq no V. Ex. mesmo declarou pomnto a comml;silo que niin CJ'a motivo pat•a
serem inqnlnndas ns eloiçües, o facto rio niio
terem compal'ecido flscn.es.
O SJ,, Gu. Gour.AIL'J' -Ern. opiniiio da com·
mlssiio quo ossos elolçües cmm viciosa•.
Atú ajtlOIIc momento 11 commiss!Lo alnrl"
niio tinha elementos sufficlcntes pn.ra con·
donn:nl·ns,mas tinhn, n. liwuldndo <lu rlomcrat'
o parecer, de pedir doeuniontos orlginnoR,
rlo ouvir o CILnrlirlato contoRtllnto, para ILilnrLI,
podet• com elemento~ ~o~urns comlonumr ou
appro··nr taos eloiçt<cs.
Uonsoguint.omont.o,ó cnrto quo n. commiMsiio
niio 1.inha. bas!-'H jo:{•~uras prLI'IL condornnar
essns 05 nutJu:mticns, mn~:~ tinlm o cspiritn
prevenido contm clias, c qnoPiiL llrnm1' o sou
,Juizo cm vletn. do prnva."'', prtrn. pnriPJ' ,iulgn,J•.
No entretanto o illu•t•·o •·epresontantc rio
cnndirlatn diplomudo, rl11torlsndo pnp cpe ILtó
com pt•ocumçiin esct•ipta, dnclapou " commissão que podia annuihtr oss~>< U5 eleições
supoitns do friLudc. A commissJlo accoll.ou
essn. declarar;iio como uma. conUaJomo 1ln. pn.rte
interessada de que rculmento csHns cloi•;ões
ostJLVaJO nullns.
Foi. portn.nto. o prLrocor 1ln.cornmiHsãn o rc~
sultndo dCBSJL decl.. rar;üo rlo representante
do canrlidato diplomado. Nossn.s con•liçrios,
a commlssiio nüoior. mais do quo annulh<r
estas 65 oloições; consequentemente só "PU·
rou 42 autbenticas, que niio eram irnpugna•lllll nem apresentavam vicios.
Vê-se, portanto, que fL commissií.o não agia
por transacçüo nem po1· simplo• presumpe•io,
mas em virtude de provas. scnrlo a principal
a confiss1io da pnrte Interessada.
AgoJ•a, pergunto: püdia a commissão, não
encontran, 1o vicio om 4'~ oloiç,jos, propor a
nullirlade d11 olcif)lio tc•la'l Eu desejava r1ue
sobre oste ponto me respondo;;se o honrado
•enador pelo Maranliãc.
O SR. Go>JE.< PE CAsmo dó. um aporte.
O SR. GIL GoULART-Em todo caso v. Ex.
declarou que, diante de uma elolçüo, em que
o candidato diplomado niio repressentasse a
maioria do eleitorado que concorreu ás urnas,
era sua opiniiio que a commissüo deçia propor a nullidnde de toda a eleição, visto que o
candidato niio tinha r·eunldo a maioria de
votos. E:;te ,; o ponto de divorgenciu. entre
S. Ex~ o a commissiio. A cnmmiss;.Lo nü.o
entendeu t\."isim; pret'eriu agir de contbrmidn·le com a lei eleitoral que, no nJ•t. 45,mnn·
<iou cousidemt• eleito o cJdntliio que obtiver"
malcrin roiatlvn do• votos que coneot•t•eJ't\m
i~.S urnu.s.
Collocndn n questão neste tet•reno, VÕ·so
que 11 commissiio nilo ostil eolloca<IJ' nossa si·
tunçiio dilllcll em que o illustro sontlllOt'.
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ahusandn de ~ou oxl.r•twrdlnnrio tnlonl.n, pt'O·
lliscuRsiio nn lc" dnR omondtL• do Sonn<lo iL
curou cnllocnt-u.; o n~.o ost.lí. om vist.1~ dn. n.r- pl'opo!"iÇilo cln Cllii\ILI'II, do~ OUJIUf.ndo.~, n. 5 rio
Or•mnQi\o do St•. sonndor pnlo i'nrnnt't tio ~uo, 1811·1, ~no dol.m•mim• qunos "" ttul.orldndos
qunn1lo ret.lrou-ec d1a. :mhL dn commiHRfi~J, n1i.o fliiO pn!lom oxpl!llit• t.olcgr·n.mmn~ Hoh IL donoconlwciiL o ponsiLIIWnto,du. eommlst~iio no pu· JIIinn~iín elo nf/lcírw.'i ou du «Horviço publico• o
J'ocm• quu In. HUI' ln.vl'ndo,
úsquao~ nquoii1L Cnllllt.l'lt. nii.o dou o eeu nsCom ostttH poucns pnlttvt•ns, l.onho ,iu•ti- Hnntimontn:
tlca,lo plomunonto IL CIHOilliriRJ1o, quo nii.u 211 thBt!li'"Hito rio proJecto dn Sonn.do, n. 12
doixou do ser t•lgm·osltmtmto t'Rcrnpulmm no tio 1811-1, r; no l.mnMiuJ'o pn.rn o domlnlo doEscsLudo tlostn., como llo t.odiLH nR quo:o~túcH quo lado <lo M11tt.o Orossu dlvur•sos proprlos nn,.
toom sido suhmottirlnH I• sun. ttpreclttçiln.
elo unes;
Ntt ordom do dl11 do ho,io ttchii·HO outt•o pn.· 2 dlt~cussiio da J>t'oposlçito 1l1L CamorA doA
rocor dn. commlssii.o Huln•o ololi;iio 11. J'UMpoito Dopulmlos, n. I do I8U5, quo cona.Jdcru. no
do. fJUfLl nii.o )louvo contostJLçii.o: mas n com· poat.o 1lo gonernl tio bJ•lgnrln. ÍL rnformu. do
mlt.:!uliO, ton•lo oncontr'fuln prot.ost.o om J'Oinr;lio mnjm• o ~unurt>l do brlgnd" lronomrio Lulr.
lLpOOILt:l ll d!IILS HCCr,!ÕCH 0}01t.OJ'II.ON 1 l,nr}ILV\i•
.Jo.~1·1 dn. l•'onHecn Hntnoa, com tod11B ILR vn.niA·
propor. a. JJUII!dndo, uiio Ht'mumto dessn~ Hcc- gowl do!iSU poHLo, como ao offucllvo JUsso.
t;lioH, como do mnitn~ ouLJ•na.
A cornrnlssii.o mi.o (, lil.cll noH piLJ'ocoros 11.11o Lovo.nt.n-ao n. HOflfo'fio 1u1 4 IHJI'ItS da tn.t•tlo.
formula, o o Sonado~ILho qno ó procisomuito
trrLi.Jitlho, muito cst.mlo, muita. nlmeg1u;iio
pn.rn. roRolvoi' l.('r·n.voH ILFummptoa, pl·incillltl·
monto 0111 mn.toritL olcltor·rll, clwgnnUo oH
mernbr•oa tllls commiflBCIOH 11. uccord(/ HoiJI'o
~I>Ji' HJGH."'ÃO JtM J0 /IIC ,IIJNIIO fJlC 1805
11

todastJ.!-1 conclus!jos.
'fonlio coucluil1o.

A dlscussfio tlctL ndin.tin, pclu. lrom,
O SJt, PnFCSrmcNTI~ tlcsignn. para ordem rio
dln. dn. sos!:liio soguint.c, a rnosrntl.,ift. dMignruJa,
n. .abor:
Contínu11t;ii.o da diHCuHmi.o unicn. do paroeor.
n. 35 do 1805, rla t~ommíRsii.n do ConRtít.ulQiio
Podoro."~ c Diplomacia, opinando pela n.pprovação da elclçiio sonfLtori,lf n. que :.o procedou
om varias Recr;tio:o~ rlo F..st.tulo do l'arn.nà~ no
din 16 tln março ult.imo o jl{llo rcconlrccimrm·
to do cldntl1io diplornntlo Arttrur t'crrrdrtL tio
Ahrfm;
Discuss;1o unicado pru•ccflr, n. 37, do 18!15,
dn Comrnissilo do Congtítuiçlio, l'odcre~ o Di·
plomacla, opinandú pelr' u.pprovfu;ilo iJn. elei·
ção senatorial a. que ::~e prO,.jj(]eu l!ffi 21.~ sel'.ções do Estado do Rio do Janeiro, ern 5 dn
maio ultimo o pelo rcconhooirnonto do Sr.
Manoel de Queiro-t ~Iattoso Ribeiro.
3• discnBHilo das proposições rln Camaro dO!!
Deputados:
N. 3-1 de 180·1, r;uo estendo aO!! nrt~enao.; do
guerra. rla Ba.bia, t'rtrna.mbnno e Ma. tu. Grflsi!o
as disposiçaes do decreto n. 157 de 5 de llgO>tto de 1893;
N. 61 rle 189-1, que autori>a o Governo a
despender até a quanti~ de 2.';:000$. com o
estabelecimeuto de um pharol de 5·• r.IMso no
parto de ~!llropá, no Es~~olo do Pará;
N. 03 de 1894, que autorisa a construcç;io
de uma ponte internl1Cional sobre o rio QnariLhim, niL divisa entre o Estado do Rio Grande
do Sul e " Republicu. Orienta.!;

I'I'C,"'idcuci(' do Sr. Jl(rmoot J"Victorino

•

Sljl\1:\IAHf(J- .1Horturn. dst AOB!U1o - LoHurn "
apprr•vnç1i1• tln TICLII- gXI'IUJII~NTY.- f'nrfltJnrell

-

DiiH~tlr'~tf• do St•. C11!1~1L A~evodiJ- Üllhf!Jiol ht.J
1/IL di,.r.nA&Ii.ft dfJ p;mwar n.

h/4 - CrmLinutaçii.ft

a;,, dfl

IH~J:í-IJIIIC!Ir'IHI, pnhL rmlmn, do ~r. Vi ..
l~nc 'r'I'/1/WIIIlf, d11 tlhou~ol!ii.o

f!f'lu tiJ :O.Jaclwdr•-

l'•''l'lflr'Ífllnnto f'nrl,nl do Sr. Vlmwtf'l MMimrln
,I, C/ltiHidtt- gxpllcru;llo

-Ob~llr'f'ltÇÕUII ''''Sr.

rio ~r. Vir.onLn Mnr.Juatlo- Hnjolçt1f• dc.o ror/unri·

mnrat1' vnrhal rio Sr. Vicllll~'l MMhntlo- t~:~jni·
cii.o !lO rl'1p1orimonln flr, Sr. CoAtfL Aznvodr,,
pr()pfmtJr, c.o ndi/IJIH!n!IJ 1lt1. rlillllii'IR!ÍO rir, pnrocor
n.:J:í- Gc.onl.inunçiLfl tl11 !lillcnRII/1o dn111111 pnrocor
- J•:nr.,rrllrntln tu rll~ rliilr.Hit~4;1o- Jtm,uorirnonlo
Vt1rhnl rh• Sr. ~\lrnt•illn flarrnt11- Jc mn rlc.o Sr,
Dmnlngc.oA Vlmmtn- Vc.otnçl1o nc.omlutd dr, pi,re·
fH:r- I 'r~oe/nmaçii.o do Sr. Stlllftrlor 11lnHo , ro·
nonhflGlflr, pnlr1 i':.'lt!Lrlr•lio Prmuu'~- Dcall&r/lção
rl1• ·.nto- H.Np;orimonln vnrbnl do Sr, Mornn1
Barrm1 - ltnjoiç!Ífo da :t~ fHtrtl' ria Ofrlflnfill do
Br, J\lrnnidn lln.rroto- Dísr.n111111o " fiJ1provnçt1o
fio parncnr n, :17, !ln ltl{l:í- f'rochunuçüo dD
Sr, Srmndor
tlu

olei~''

n rflCouhf'lcido pelo

~.lltfl.tlo

J:.Jt, d11 .rnnoirn- 3• fiiRcuRs/1o n oncerra-

montr' rln. prfiJIMiiçr1o dn Cnrnflrn tlo.11 Dnputtadoll,

n. ;H, rlo 18(1·1- Gtllarnnda- Adittrnnnto da votflçl1t'- F;ncnrram~tnt" do. rliMIIAR!i.o o ndlnman•

to tl1111 vollar,(ll'l\ rllal'l profl(J.t~ir,ri011 fll'l· I'H fl tr.r. dn
J~OJ i rla11 nmflfldiaR flr, Sll!lndo (L propo11içli:r• n.
r,, fin 18!,-J fi do pNtjectn tio Sonndo, n. 12, do
li'!~ I- Ordem ()r, dm 2!1,

Ao moio diP.

comp~rocom

os 41 acguinlils

Sr•. SenadorO!I:
.Toiio Prdro, .roiio Bnrbnlhn, J. Catunda,
Gnl'lr.avo fdcha.rd, .Jonquim Sarmento, fi'ran ..
ci•co Mru:hado, Co;t.n Azevedo, Antonio
B/lena, Manoel Barata., Oorncs do CMtro,
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mi do. Ropubiicn para o exorclcio do !80,1,
supprimiu oasn consignrtção,
p resultn<!o rlessrt suppro,são proposital,
ft~ttJL polo leglsln.llOt', tlevorn. ser n. supllt'Cssii.o
dos ser·vlços correspondentos, cornrnunieun.
do·n o Governo úquellos, com quem os havia
contr•actado u que, portanto, su•pondossem
e~soi'l sor·vi~os, }lois nfio ditlpttn lm do verba. nn
lol do orçCLmcnto JlU.l'a. p:tgn.r-lh'os. Mns Isso
não 'J.contocau, o os contmctos J'oro.m cumpridos o os servic.~os pl'csto.dos; do t.:~Ol'te quo
llo.io nü.o hiL como 1'ugi1• n. sou png-n.mento.
I~' vordndo que a lei n. 580, do o do se·
tornhro tlc 1850, art. ·i" § 3" prohibe no Go·
vm•uo a abertura do cr·ot!Jtos cxtr•aordiuM'Ios
pru·a d<:,SPO';DS qyo possam ser provistas, o
esta~ 111.1.0 ao pO<hnm como f91'n.m provisttts, o
por 1sso, talvez houvesse sulo mo.is re..,.ulnt•
dn.r o.o credito, orn. pedido, o. donominnr'fro do
-especial- o não do-oxtl'flOl'clinm•io, ·
M1ts, roforintlo.. so cssn. (lisposiçüo oxclusivnrncnto o.o Poder Excutivo e nilo ao Logisln.tivo
quo osso tem ampla faculdade do dispor dos
dinheil'Os publicos do modo que molho r• onton·
d~r em sua sa~odor·ia, bom pódo oste, som
vrolnl·a, o.utorJSn!' a abcrtm·a do crodito ncccssario, ainda que sob denominação menos
conveniente.
Por Isso ó a Commissfio de Finanças do pn·
recor quo soja approvada a mencionada Pro·
EXPED!IlN1'E
posição da Camal'!l. <los Doputados.
Officio do Sr, Senador Coelho e Campos, do Sala das Comrnissüos, 17 do junho de.J805,
ho,je, comrnunicando que por sofft•irnonto om -Costa .~L:cvcdo, Prcsirlontc.-]foraes Bcirros,
sua saudo tom rloixatlo do comparecer· ás Relatot•.-J. S, Rego ~llalto.-Lcito o Oiticica.
-Gcnc1·oso Ponco,
sessões, -Inteirado,
O StL. 2" SJ~Cn.ETARIO lê o vao a Imprimir E' lido, posto em discussão e sem debute
paro. ontrar na ordem dos trabalhos o so· npprovado o requerlmonto constante do segulnto
guinto
Pires Ferreiro., Cruz, Caolho Ro!lrig-ucs, NoAccioly, .Toiio Cordeiro, .losó Bordnruo,
Olivoirn Go.lvü.o,Aimoidn. Bn.rroto,Joiio Noiva,
Correia do Araujo, ,Joaquim Pol'llamhuco,
Rogo Mello, Leite o Oiticica, Leu.ndro M1Lciel,
Rosa. .Tunior, Vil'gilio Danmsio, Eugenio
Amorim, Domingos Vicente, Gil Gouln.rt,
Ln.per, C. Ottoni,Pauln. Souzn.,J\Cot•ucs BtLrr·os,
Silva Canodo, Gonoroso Ponco. Vicont,e Mtt·
chndo, Snnt,os Andr·ndo, llnulino Hor•n, Jo:s.
tovos .Junior, Julio l'rotn o PinlJOir•o Ma·
chndo.
A bl'O·SO a. sessão.
E' lido., postn. om 11iscu~são o som tlolm.to
nppt•ovo.do. a neta dn. sessão anterior.
Doixnm do compnrccm• com causa par•ticipada, os Srs, Justo Chorrnont, Cunha
,Junior·, Coelho o Campos, Ruy Bn,r•bosa,
E. Wnntloulwlk, Al'istidos Lobo, Gonç:tlvos
Chaves, ,Joaquim l'olicio, Campos Sallos o
Ramiro Barcollos,; o som olln os Srs. Almino
Alfonso, Abdon Milancz, Messias uo Gusmão
Quintino Bocnyuva, Leopoldo do Bulhües,
Joaquim ds Souzrt, Aquilino do Amaral e
Joaquim Mm•tirotro.
O Sn. i' SEotmTArtro d~ conta do seguinto
guoir~
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41 DE 1895

Commissao de finanças

A Proposição n. 72, do 1804, vindo. da Ca·
mo.ro. dos Doputados, autor•isa o govorno a
abrir o credito oxtmordinario do. qurmtln do
2.0fl6: 135$872 j:lnrn. occorrm• aos pnga.mcntos
niio só das dospozriS l'eniisndns o a reailsar•
por conta da vorba-1'orros Publicas e Coioni·
sar.üo-o que foram Jbitns do n.ccot'llo com os
contractos ceiobrndos, como tnmborn its quo
dizom rospoito r1 flscalisnçiio dos burgos ngricolas, medir;iio o discritninn.Qiio do torl'ns.
Nos tabollns oxplicativriS do orr;amonl.o da
dospeza o governo Jlodiu pam os BCl'VIçm
mencionados na proJ>Osiçiio o consto.ntos do
contrnctos,validarnento colebrndos n qunntia
do 2.090:135$872; mns, o.loi n. JO!ll, do30
do sotembro do 1803, que fixou a dospezo. go.

N, 42 DE

1805

A Commlssiio do FinnDQos, ostudando a
protençlio do .Tosó Antunes Mor•eh·a do Souza
csc•·uuonto da dolcgncln da Capitania tio Port~
o da prnttcagorn rla barm dn cidndo do S. ,João
da Bnrra, no Estndo do Rlo do Jnnoh•o, quo so
rosumo, sogundo o roquerimonto falto no
nugmonto flo voncimontos e elovnçüo tlo' catogoi·ia. do cn.I'go de cww;wansa, a. exemplo
dos ompJ•eguclos do ouLra:i delegacias, como
nlleg(l..
Entendo n commissão nocosslu'io ou vil• o.
rospoito o ~!inistorlo tlrL Marinha.
Sr1la das commlssücs, 12 do Junlto do 1805,

-qost" A.;~vcclo.-Lcite o· Oiticica.-J, JoaY'"'m de Sou:;a .-Jl!omas Bttl'ro.t -Campas
8allo' .-J, S: Royo Jllotlo.-Goncr~so Ponco:

SESSÃO Eu!

19

DE JUNifO DE

189[i
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O S1·. (;m•tn Azevedo-Sr. prosi·
dento,o. mensagem flUO V. Ex. dirigiu cm nomo
do Sonnuo, om 31 •io n1cz proximo possndo,
teve resposta om um dos documentos prostados anto-hontom c pnhlicnuos hontcm no

0 Stt. COSTA AZEVEDO -Se assim ó, SÓ me
cabo pedir ó Mosn o auxilio nacossnrio pnrll
om to.I ca:m virem llS int'ormnçõcs com mu.is
presteza o, quando niio vonlmm, cumprir-se
n. resolução do Senado, enviando uma. ?\.'lema.•
Dlm•io do Con[Ji'CNJSD.
gcm UO governo a!lm de (JUO O minJatl'O da
Essa rospostn não estit do conformida•lc gucrrn. Sltt.islhçu n.s oxigcncins nprcaentndo.s.
A Mesn. srtbo rnolhor do motlo po1• que
com o. pergunt,a., O I').UO o Sonnllo qum·.sn.ber,
c ~or hnvor nttonduio n um ·t•cqum•unonto tlllvc proceder pura CJUC se sntiefuçn. o C]UO o
flUO ouso! diri~il· à C~ts~, e que u!l"tino tovo o Scn:uloquct•, o que ou Julgo nocosso.rio, u.
b1J.r11o 1le Brt1iovy, dcpms tio ün· Sido cntregu(j bem tlo esclarecimento dos titctos que onno·
nn fort.nlor.n de So,ntn. Cruz, no Est.u.tlo Llo doam o hão de onnodmw, Lnlvcr. IlrLra Rem·
pro, n :tdminisllw;iío da Republica nessa
San tu Cuthnrina.
cpocn tristissimn JlOt' que cii11 passou.
A J'Cspostn do Sr. minbtro da mnrinlm mo
Stt. MoR,\I~s ;: BARttos-Podi n palavra
parcco ,tcscnbidn, por(Juo mn.n1lon no com· n:LOhurn.
tio oxpcdionto pu.ra. cornmunicar n.
nmnllrmto do vo.pot• SaHto.~, de onde pnrtio V. Ex. o no
quo motivos imroriosos
para Snntn Cruz o desventurado gcnoml bn- obrignm o Sanado,
Sr. senador Cllmpos Snllcs n.
riio do Bntovy, quo dissesse que destino teve n.fhstn.r·so pol'
alguns di<tS dns scs~;üos do.
essa ganem!. A contcstnr,i\o do commnndnntc, Ca.sa.
foi como •lovht sor: quo so.hiu do bordo ÍtS
5 horns dn tardo, tontlo nlli permanecido O Sn. PusmmNrE-l'icn o Sanado inteirado.
desrlo íts 11 da mnnhi\ do um corto dia, o que
so dirigiu nn. to1•pedoim Pmlro Aflim.'io p11ro.
ORDEM DO DIA
fora dn barra, cm dirocçfio :i fut•tnieza de
Snntn Cruz.
em disoussiio o roqucrilll<into do
Ocommandnnte ni\o podia dizer mnis,qunn· S1•.Continún
Costa Azevedo, com o ndditamonto dn
to no sou navio, ancorado cm Santa Cnthn· Commis;fio
ilo ConstltuiciTo c Poderes, prorina som nutot•idll•lo sobre o commnndnnto pondo o odinmcnto
!ln·discussfio do parecer
da r~rtnloza do Santa Cruz ; cilo niio podia h· n. 35, de 1895, dn aiiudidn
Commissão opinnn·
nióm.
do poln upprovnçfio •ln eleição •enntot•ial n
Eu creio, Sr. prcsltlento, ~ ~into dizer qtw que se procedeu cm vnri:lS secçüe• ilo Estndo
o Sr sccreta.rio lln. rcpo.rttçao !lo. mru·mha., do Pm•an:\. no •lia !G do março ultimo c pelo
julgÓu nfio dever pr·ostllJ• toda nt~ençiio .li rcconhecimonto 1io cidndiio diplomado At•thm•
Mensagem do Sanado. porque entuo dovtn Fe••roirn de Abreu.
ver que niio ora o competente pura dar a 111·
formaçiio exigida.
O S1•. VicCJlÜ' ~Iotcbaclo (pc/a
0 Stt, LRITB E OITICICA - Ello não !lnviu ordem)-Peço n. V. Ex. que mo informo se o
oneorramento d~ discussão do requorimonto
de dizer que niio era compotonto.
do nclinmanto impoJ•tn o oncorrnmcnto da
0 Stt. COSTA AZEVI~DO - E, consequente· discussão •lo p~recer. Ct•oio que nfio •
.mcnto, deve riu. o.prossn.r·se o governo em SO.·
tisfnzor a um dos seus devores, qual o de O Sr:. PrtESIDENTE- O ndinmanto ó um innttondet• á Monsngem do Senado o enton•let'· cidente dn discussfio que se rosolvorà, proso·
eila si for r~,io1tndo o requerimento, c
se com o ministro da b'llert•a a quem porven- guindo
niio continuando si o p>rccer voltar â Comtura, competia t•esoivor sobro o nssumpto.
misâio.
O Sr:. LEITE 1~ OtTIOJC,\- Tn!vcz tcnhn di· O Sr:. VICmNTE MACIIAuo-Pouco versado
rlgido o a resposta se demorasse.
nns prntic:lS regimontnes do Senado fiz esta
0 SJl. COSTA AZIWEDO -Neste caso, Sr. consuitn a V. D:x., mesmo porque externo!
presidente, o porque o Senado .iít npprovou o qunndo mo coube a paiii\'NI, com to•ht 11 franmeu requerimento e que v. Ex. dirigiu a queza, 11 minhn opinliio " respeito do ndin·
Mensagem o.o governo .. . (Tlc1 1111t apart1J,)
monto, opinião que toi corroborada pelo illus·
E, note-se quo niio pedia-se infot·múçiio no tro membro tllL Comrnissüo, o SI'. Ft•u.ncisco
govoJ•no pelo Ministcrio tia Marinha; o mau M:~cilado, tlizentlo quo esta requerimento ora
requerimento lliZ n.pcnas n.o governo.
nponns uma jll'otuihi~:io do roconhccimento
O Sr... Lt~tTN 1~ OITICICA - E quem sabe si o do diroito poli ico •lo mou Est11do.
PJ•esidonte da llopublico mlo mnmlou quo O SI:, Cosr,\ AZE\'!Coo-Nõo npointlo; niio
fosse ouvido o ministro dagnort•n,o a resposta l'CCJUOl'i com esta. intonçiio.
esteja domornda 1
O S1:. VrcEN1'E MACIIADo-Em todo o cnso,
0 SR. COELIIO RODitiOUES- E' passivo!.
como talvez ilnj11 nocessidutlo do f:tzer qunos·
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Podia-se attribuit• esto equivoco ao modo
pouco correcto de exprimir-me ; mas nem isto
houve, llOrque apenas pedi o que se est~
acostumado aqui a Jledir, sem que se veja em
tiL! a mlnlum. otrenstt ás Commlssões nem ao
Senado.
E' verdade ~uo, quando falia, tsnho um
tom quo nlio e brando : mas niio ó cu! pa
minha, ó uma questiiu de tempemmento.
Desejo prhna1• aqui em ser ao menos um
oradO!' delicado o bt•m e1lucado: ó dever meu
e de todos; séria incapaz do empregar uma
palavra com o sentido olfensivo ó.s Commis;õc• ou a qualquer membro do Senado.
Posto a votos ó regcita1lo o requerimento
do Sr, Vicente Machado para votaÇlio noO Sr. J. Oo.tun<ln (pela Ol'tlem)- minal.
Sr. Pre-sidente, tenliu ostranlmdo e commigo Posto a votos o requerimento de adiamento
terá extranho.rlo o Senado a attitude que este do Sr. Costa Azevedo, ó tambem r•cgeitndo,
anno tem a:Presentado esta Cnsn do Congresso, ficando prejudicado o addltivo da Commissilo.
quer uns dtscussões, quer nns votações.
Continua a discussão, do parecer alludido
Ainda ha pouco o lllustre senndor do Pa- aqual se encerra, sem mais debato .
raná avançou aqui uma proposiçiio que o Se· O Stt. PnEstDENTE-Vai proceder-se a vo·
nado não tem ouvido a nenhum do> seus taçiio. SI nilo for requerida n prel'ercncia
membros nas discussões mais lncnndescentos, para
n emenda suhstttutiva otrerecida pelo
quer se tratnsse do estado de sitio, quer dos ~r. Almeida Barreto, suilmett01•ei à votaçüo
acontecimentos de lO de ubt•il, quer do projecto que regulava o estado de sitio ; nunca "' conclusões do pt~recer da Commissüo.
um senador disse aqui que se procurava pro- 0 SJt, ALM~IDA BARRJ~TO (pela ordcm)telar a soluçiio de uma questão. (O Sr. Vi- Peço u. V; Ex. que consulto o ~enndo sobre
se concede preferencla pt•ra a emenda substicento Machado reclama,)
que apresentei.
Agora acontece que ns votações mais cotn· tutiva,
Posto a votos, ó rejeitado o pedido de premuns silo nominnes.
fereneia.
0 SR. DOMINGOS VICENTE-Isso Ó um bem, O SR. DolnNaos VICEN'l'E (pela ••·dcm)- Re·
O SR. J. CATUNDA- Nilo digo que niio seja queira votação nominal sobre as conclusões
um bem, mns estmnho o camctot· que tcem do p11recet• da Commis;iio. E' uma questiio
tomado este anno as discussões aqui, assu- muito importante, e eonvóm que fi9.ue regls·
mindo um tom aggrossivo, desconhecido ató t1·ado o modo como cada um dos senadores
ontiio, e sem duvi<la, incompativel com a vota.
gravidade da tribuna e a magesta1le desta.
E' approvatlo o rcquet•imcnto de votação
UM Sn. SENADOII-Nessaparte V. Ex. tom nominal.
0 Sit. PRESIDENTE diz '1}10 vae SO Jll'ocedet•.
toda a razilo.
i• chamada pat•a 11 votacao nominal da pri·
O SR ••T, CATUNDA- Sinto dizet• isto; mns moira conclusão do pttrecer, devendo respen·
digo porque ó ver1lade, e desejo que, qnanrlo dor sim os St•s. Seno.duros que a n.pprovu·
se fizer uma comparação entre este :lenado o t•em, e nao os que votllrem em sentido cono Senado do reglmen lmpot•lal, a comparação trario.
se faça sem desvantllgem para a Republica; Procede-se t1 chamada e respondem ,,;,. os
se por ventura fallecem a seus membro>, nem Srs. Francisco Machado, .loaquim Sarmento,
póde diXILI' de sel-o, ns habilitações que tinham Manoel Barata, Antonio Baena, Joiio Pedro,
os velhos próceres do Imporia, ao menos Gomes de Castro, Pire• Ferreira Cruz, No·
nada lhes fiquemos devendo em rlocot•o, em gueil•o. Accioly·,· .Toü.o Cordoil•o, Josu1Bet•nnx•do,
magestade,
Cm•t•íia de . Araltjo. Joaquim Pernambuco,
0 Sn. VICENTI~ MAOUADO (}Jura uma t!;cpli- Rego Mcllo, Leandro Maclel, Eugenio Amocaç/lo)- Palavra de honra, Sr. presidenle, t•lm, Gil Gouhtrt, Paula Souzn,Moraes BM•t•os,
que tique! assombrado do que disse o hom•a•lo Generoso Panca, Vicente Machado, Santos
Senador I Ct•eio que S. Ex. uüo mo en- Andrade, Gustavo Richard, ltltulino Hot•n,
Esteves .Junior, Julio Ft·ota e Pinheiro Matendeu.
Eu era incapaz de fllZer qualquet• insinuação, chado (27) ; o ntlo os Sra. Costa Azevedo,
e muito menos USilr de expressões que fossem Coelho ltodrlgucs, J. Ctttunda, Oliveira Gal·
vão, Almeida Bat•reto, Joiio Neiva, Joiio Bar·
desagradaveis ao Senado.
quer observações sobro a mnteria, quo ó propriamente do parecer, fiz estll pergunta a
v. Ex.
0 SR. PRESIDENTE - Niio havendo quem
peca a palavm, fica oncert•ada a iliscussiio.
Vou submettet• a votos o requerimento do
nobre senanor pelo Amazonns, o em seguido.
o addltlvo da Commissiio fio Constitui1~1o. Si
nã.o ~assar o adiamento, ficará pr~judicudo o
addlttvo.
0 SR. VICENTE MADIIADO (}leia ordem)-Sr.
presidente, peço a V. Ex. que consulto it
CnsR si consente que a votuçiio do requeri·
menta seja feltn nominalmente,
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bn.lho, Leito e OILicicu., Rosa ,Junior, Vil'gilio O Sn.. MortAJ~s DAHrtOs (JiC/a ordem)-Dovo
Damnslo, Domingo' Vicente, c. Ottoni oSilva lembrnr n. V, Ex., Sr. prositlonto, quo nii.o
Cnnedo (13).
fol posta a votas n parto rln omondiL rio nobre
O Sr<. PnEsmm:-.rm declara que foi nppro· Scnnrlor o Sr. Almclrla Barreto, a qual rnanvadn por 27 votos conti•~t 13 n ~egulnto con· d!L submettor n proceHso todo3 os membros
das mesns eleitornes, que niio acceitnrnm os
clusão doapnrecer :
« 1.' Sej Jn approvodns ns eleições " que '" llscacs rlo candidato contestante.
procedeu nas secções acima mencionarlus, no
ilia. 10 de llULrço, no E~tn.llo do Paranit, pnrn.
O S1•. P••c,..i<lcntc- o Sr. Senador
preenchimnnto da vaga doilcnda no Seuado Mornos B~rros pede que soja submettirla avo~'odernl pela renuncia do cida•lilo Ubaldino tos a 211 parte da cmendn. sub.'ltit.utivo. do Sr.
do Amaral.»
Almeida Barreto.
E' approvnda por vo!ILr;üo symbollcn a se- A Mesa entendeu QUCl nüo rlevin. dividir n
guinte conclusão t!o parecot• :
omontla. :mbstitutivu. p~c~ra nssim submettel·11
« 2.' Sej11 reconhecido Sena•lor o cidadão a votos ; fnl·o-ha, entl'eto.ntn, si o reqUCl'Í·
Arthur Ferreira de Abt·ou ••
mento do honradoScuudo!• lbrnpprovado pela
o Sn. Pnt~SlllR~'l'N proclttmiL Senador ria Casa.
Republica pelo E•tado do PnraniL o Sr. Ar- Essa emenda continha duns partes : a pri·
thUl' Forreira do Abreu a quem vae se otllciiLl' tnau•n., mandando ann ulln.t• o. eleição iL que so
convidanrlo para vircontriLhir o compromisso procedeu no Estado do Pllra.ná., o o. segundo.,
mandando rcspons11bilisnr os membros da
constitucionul e tomat• ossento.
que I'Ocusnl'arn os fiscaes do candidato
O Sn. Do~u~aos VICg~·m (pela ordem)- Mesa,
nüo
diplomado.
Sr. presidonte, peço " V. Ex. quo mande Desde que as eleições foram npprovadns, a
consignar no. nct1L que votei contra o reco ..
l\!esn enttmdeu que não devia Jhzer a. sopu.rnnhecimento do Sr. Arthur Ferreira do çao
das duas partes da cmonda.
Abreu.
O SR. Mor.AES BARnos-Pel'<lüo; n[o foram
0 Sn. COSTA AZEVBOO (pela o>·dam) - De- app1•ovadas
todas as elei\•Ões.
sejo tarnbcm, Sr. pre~idontc, que fique consigmvlo que votei contra asse reconhecimento, O Stt, P~tESIDE~l'E-Mns C.lram ns oloiçües ne·
pn.t•n. o rer.onhecímonto do S1·.Arthur
O Sn. ,To!o PEDito (pola orrlam) - Pedi a cessarias do
Abreu; o Senado entendeu que as
palavra para declarar que votei cont1•n n ·1Ferreit•n
1
~ecçües eram por si sóssumcientes po.ru. dn.t•
2u conclusüo ào pa.rccer.
nestn. Casn., ao Sanudor em questão.
Voto! nominnlmcnte ~favor tla npprovnção ingresso,
A
::;egunda
du. e monda. será submctde eleições p1•occdidns em di versas secções, tidiL a votos sipn.rto
o
Sennrlo
approvar o requeri·
mn.s contra n. 2" conr.lusü.o.
monto
verbal
do
nobre
Senador.
Voem iL mesn. us seguinte:l
E' approvarlo o l'equcrimento do Sr.~lornos
Bn.rros.
.
Submcttidn a votos, ó rcjcitntla a 2• pa1•to
• Tendo o Senado rejeitado o requo••imcnto da emenda do St•, Almeida Ba1•reto.
do sr. Cost~ Azcvctlo, pelo QUUI votei, não Segue-se om dlscussüo unico., que se en·
me julguei habilitada para vota~· pela. nul!idn· cm•ra som debate, o pat·ccer n. 37, do 1895,
do dn eleição, por niio tor visto prova algu- da Commissiio do Constituição, poderes c Di·
gumo. a Jhvot• das nllogaQões contra ello. plomacia, opinando pela approva~ilo da eloi·
ção senatorial a que so proccrlou em 273
apresentadas.
Foi esta 11 razão do meu voto, quo desejo secções do Es~1do do Rio de Jonciro, cm 5 do
Maio ultimo OJlelo reconhoclmeuto do Sr.Mn·
fique registrada 1111 nct11,
Sala das ~ossõcs do Sonatlo, !O do junho do nool do Queiroz Mnttoso Ribeiro.
Votam ·so e siio successivamente approvn·
1895,-0omes de C(tstrox-.
dn.s
11.s seguiu tos conclusücs dn pnrecer:
«Declaro que votei Jre!o roqum·imcnt.o rio
Sr, Senador Costa. A~cverlo, paraquo volt!Ulsc 1'\ que seJn nppt•ovn.dtt o. cloic:ão n. quo se
o parocm• ó. Com missão do Constituição c Po· pt•occdcu no Estn.do do Rio de .Jn.ncit•o, cm 5
do Mn.io ultimo, cm 278 sucr;üos;
deres.
Sala das sessões do Sonndo, !O de junho da 2'. que soja recouhcch!o Senador pelo rcl'o·
rido Estado o St•. Manool tio Queiroz Matto<o
1895.-J. Cm·r8a do Ara!!iO,>)o
ltiboiro.
« Dcc!M'nmos ter votndo contt•a as conclusões do pttrocor sobre a eleição do Estntlo dr> O Sa. !':UlSWENTE proclama Sonadot• d11
l\opublica pelo E,tado rio !tio do .Janeiro o
Pamnó..
Sala das sessões do Senatlo, !9 do junlto do St•. M11nocl rio Queh•oz ~htttoso Ribeiro, a
quem vao se olllclat• convidando-o P"''" vir
1895,-Joao .Noiva.-Rosa Junior».
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contt•t~hit• o compromisso constltucionnl o
tomar nssonto.
Seguo-so om :-111 discussiio, quo ce encerra
aou do bato, o. proposição dn Cnmttm dos Dopu·
tados, n. 3•1, d" 180-1, que osi:'cndo ttosAt~O·
nnes do Guet•rn dtt Bt~hit~,Pernnmbuco o Matt.o
Grosso ns disposiçftcs do decreto n. lfi7 do 5
do agosto do 1803, com a emendo. approvo.tlo.

I
I

I·

"

Grosso ns dlsposlc;üos do docroto n. !57, do 5
de agosto de !803 ;
N. 01, de 1804, que autorisa o governo a
dcspondet• ató n quantia de 25:000$, com o
ostabeloclmento de um phnt•ol do 5" chtsso no
porto de Mncaplt, no Estado do Parti ;
N. 03, de 1804, quo o.utorlsa n construcçiio
do
uma ponto intot•naclonnl sobre o rio Qun·
cm 21'.
t•ahlm,nn divlBIL antro o E~ta<lo do Rio Grande
.Annuncindn. n. votnçiio o voriOcnndo-so não do Sul e n Ropubllca Oriental;
lto.vcr mais numoro paro delibcmr, procede· Votação em discussão unlcn das emendas
se á chamada elos Srs. Sonndorcs qno compo.- do Senado ti proposição da Camnra dos Depu·
receram i't sessrw o doixum tlo l'Cspondm• lados, n. 5, ile !80-i, que determina qunes as
os Srs. J. Catnn<ltt. Rego Mollo, l.oand l'O Ma· autorltladcs quo podam oxpodil• tclegrammas
ciol, Uosa. ,Tunior, Eugenio Amorim,C. Ottoni, sob a donominnçilo de nfficiac.< ou de ~serviço
Silva. Ca.ncdo, Vicente 1\Iach:tUo o Domingos publico» c tis quaes aquc!ht Camnra não deu
Vicente, tcn1lo csto senhor communicado quo o seu assentimento ;
so rotlrnva por incommoda<lo.
Votação cm 2" discussilo do projecto do SeFica adiado. a votação por falt~ de quorum. nado, n. !2, de 1804, que trnnsiore para o
Segue-se em a~• discussão, que so encorl'a dominlo do Estatlo do Matto Grosso diversos
som debate, adindo. a votação por lltlta do proprios nacionaes ;
numero a proposição da Cnmara dos Depu·
tndos n. Gl, de !80·1, que autot•isa o governo 2• discussão das proposições dn Camara dos
o. despender ate a quantia de 25:000$. com o Doputndos:
estabelecimento do um pharol de 5• classe no N. !, de 1805, que considern no posto de
pot•to de MncnpÍl, no estado do Pará.
general de brlgadn a reforma do major c goSegue-se em 3n discussão, que se cncerl'n. nerttl de brigadtt honorarlo Luiz Josó dn Fon·
som debate, ndinda a votaçüo por fulta do seca Rnmos, com todas as vnntagens desse
numero legal, a proposiçiio dn mesma Camara posto, como si elfoctivo fosse;
n. 03, do 1804, que autorisa aconstrucçiio de N. 4, de !805, que reparte. proporcional·
uma ponto lnternnclonal sobro o rio Qunra- menta, com D. Narcisa Cnndidn de Andrndc
hhn, na divisa entre o Estado do Rio Grande e Silva e suns duas filhas DO. Narcisa Josedo Sul com n Republica Oriental, com a emen· pbina de Andt•ndo. c Si!VIL e Annn Joaquina
da approvndn em 2".
de Andrad:t Aguinr a pensão que nquelln per·
Seguem-se cmdiscussito unicn, que tn.mbem cobo;
se encerra, sem debate, adiada a votnção pot• 3• discussão <los projectos do Senado:
lilltn do numero, ns omondns do Sanado ó.
proposição da Cam11ra dos Deputados, n. 5 de N. 8, de 1805, que autot•isa o governo a
ao bncl'"rel Argemiro Aivnro Fet•·
!89·1, que detet•mino. qunes as autoridades conceder
reira
de
Souza,
substituto do juiz seccionai
que podem expedir tclcgrammas sob a denominnçiio de officiacs ou do« serviço publico» do Estado da Pnrahyba, licença, por seis me·
e ó.s quaes aquella Camnra não dou o seu as- zes, na fórma da' lei ;
sentimento.
N. !0, de !805, que nutorlsn o Poder Ex·
Segue-ao cm 211 discussão, quo tnmbcm se ecutivo n aposentar.no logarque actualmente
once••ra sem dcbnte, o ndinda a voto.çilo por exerco o com todos os vencimentos clcsso cargo,
Jb.lto. de numero, o projecto do Senado, n. !2 o coronal Pedro Pnulino da Fonseca.
de 1804, que translilre pnr.t o domlnlo doEs·
lado do Matto Grosso diversos r'roprios nn- Levnnta-ae n sessão: ó.s 2 horas da tarde.
cionnos; com a emenda olferocido. pela Com·
missão de Constituição o Poderes.
O Sn. PRESIDENTE cliz quo, estando redu·
zido a menos de um terço o numero elo Srs.
Senadores, presentas, vne levantar a sessão o
designo. para ordom do dia da sessão se·
gulnte:
Votnçiio em 3• discussão das proposições d~
Camnro. dos Deputados:
N. 3•J, ue !804, que ostondo nos At•aonnes
de Guarrn dn Bah!a, Pernnmbuco e Mntto
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relações de clivi<Ins ele exercicios findos, nn.
importnncin de 32i:ül0$063, orgnnis,dns do
Prc.tillancia elo 81·, Jlli:wocL Viclotino
accordo com os cllsposlçües do n1•t. 18 da lei
n. 3018, rio 5 de ,innelro de 1880 e que Jbrum
SUMMAU.IO - Aborturn dn. HOSsiio- LeHm•n o
upprovn.r.iio dn. nctn.- Bxt•lwt~S'r&- Pn.r1lCOr rcmettldns ú. esta Camnra com ofllcio n. 5,
-PotUill. dos Sra. nom~rlores claitn11 o raconho· do 7 de dczom bro do anuo proxlmo passado.
cjdos pelos }'istru.los elo Pnrnn(~ q H.io do .rnnoiro -Satisfaça-se.
-Discurso o t'OIJIH~rimonto tio St•. Costa. AMY~·
Do Govornador do F..stado ele Alagôns, de
do- ÜILiliC~f DO DIA- Vot~çfio dns mn.torl:lll CUJn
35• SSRSSÃO E~! ~0 DE JUNIIO DE

1805

diAcnRsii.o Ucnn nntot•iormen to oncort•atiM- 2~
diMC11MRi'io tln. pt•opoRiç;1o_da C~m:u·.n. n,·l. ~líll~\l.;,
- Di11cnrsoR doM Srs, P~rt!R I•m•rotriL,_,Toan N,?t•
VIL o Cor?lho l~odrisnoH - qhsorvtv:ue!l d~, Sr.
Pt'OI'Iidonto- Discurso 1lo Sr, rt.uKn .TuntorgiWOfflllllOIILO !}ll di11Ullll:f:1o- J~!!tpnto dt~ YO-

ta~~iio- 2n tlÍRI!III'I'Ifi.o tl:L JWOJlD!\ÍÇõLO dn.. r,anlam
"· ·J, l!n 180:í- ObRorvaÇÔ«'I I lO sr. ~~I'OI!HI~~tct.

l~ncorramonto

da lliRcURf!ii.o o ''Otflçt~o-:.. d111 ..

C!HIRitn do pro1jm:ln do Son~ulo n •. ti, rlc t80!íDiiiC111'1iO do ~t·. Col'rtin. tlu Al'lLII.JO- OhRorVJ!o'"
ciioR tio S1•. pl'osillonto- Dis~llrlio ~lo S1· . .T'JU.O

Naivn. -I~ncorra.monto d:L di!iCitSsan e ndlll·
monto dn. voln.t;ito- Ordem do dia 21.

Ao mcio-rlia, comparecem os 42 seguintes

Srs. Senadores :
João Pedro, J. CMundn., Gustn.vo Richnrtl,
Joaquim Sarmcnt.o. Francisco Machado. costo.
Azevedo, Antonio Baena, Manoel Barata,
Gomes de CllStro. Pires Ferreira, Cruz, Coe·
lho Rodrigues, No~ueirn Accioly, João Co~·
deiro Alminlo Af!onso. Josó Bernardo, Oh·
veira'Galvilo, Abdon Milanez, Almeida Bar·
roto Joilo Neiva, Correia de Arau,io, ,Joaquim
Pernambuco, Rego Mell?, Leite ~ Oiticlc~,
Leandro Macio!, Rozn Jumor. Dommgos VIcente Lv.per, C. Ottoni, Paula Souza, Mornes
BarrÓs, Leopoldo de Bulhões, Joaquim .de
Souzn, Silva canedo, Generoso Ponce, Joaqmm
Murtinho VlcAnte Machado, Santos Andrade,
Raulino Horn, Estvecs Junior, Julio Frota e
Pinheiro Machado.
Abre·se a seaüo:
E' !iela posta om discussüo e sem debate
approvnda a neta dn sessüo ·anterior.
Deixam de comparecer. com causa participada os Ss. Joiio Barbnlho, Justo Chermont,
Cunha Junior,Coelho e Campos, Ruy Barbosa,
E. Waudenltolk, Arl~tides Lobo, Gonçalves
Chaves, JollQUim Feltcio, Cnmpos Salles o
Ramiro llnrcellos ; e, sem elln, os Srs. Me~·
si011 de Gusmilo, VirgUlo Dam11111o, Engomo
Amorim, Gil Goulart, Qulntino Bocayuvn e
Aquilino do Amam!.
O Sn. 2•• Se~cnJ;:'t'ARIO, servindo de I• dei
conta tio seguinte

12 Uo corrente mez, ofiCroccntlo exemplares impt•essos do. l\fensn.gcw dirigida por
elle no Congresso respccti vo acerca dos ncontccimontos do dl11 1 do lllaio ultimo.- Agrarlc~.a,..so o n.rchivem-so.
Rcq UOt•imento_ do n.nspo~~a1l;( ronll'mn,Jo 00·
míngus .lo~ó rlo Snnt'Anun, em f!UC pede me·
Lhoramento do l'CJ'ormn..- A'ti Comnlissr.e~ c.lo
Marinha o Guet'1'11 e de Finn.w;us.
O SR. gu SJ~Cn.t~TATlTO, scrvhulo de 2", lô e

vne a imprimir, pnm entrar na ordem elos
trabalhos, o seguinto
PARECER

N. 43 DE

1895

A' commissüo de finanças foi presente o
requerimento de Snturninn Jdnlina ela Costa
Pereira e Petrona Delmira ela costa Pereira,
filhas dofinaclo b1•igadelt•o graduado, Domingos
.Tosó da Costa Pm·eíra, pedindo no Congresso
Nacional uma pensão que as salve da indi·
gencht, visto como, senllo fllltn.'~ naturacs e
Jgitimadns po1• testamento elo indicado oJOcinl,
cntt1o casado, mas sem deacendenein. le~itimn.,
niio lhes assiste o direito ao meio soldo, sómente devido pela Jegisln.ção patria,aoa filhos
legitimas ou legitimados por subsequente
matrimonio.
Do facto, nüo compete o auxilio de meio
soldo :is pessoas nas condições das snpplicantos, mas a pensão póde sor concedida, at·
tenta a circumstnncin allcgada, aliás de pu·
blica notoriedllde, ele que o pae das ~eti·
clonarias deixou de legitimai-as, por am<la
existir, no tempo de seu fulleclmento, a es·
posa, cujo nome se acho. declinado na publica
fó1•ma do testamento annexo no re1uerl·
monto.
E, sendo certo que nenhum Mreleiro f:O'OU
do beneficio do maio soldo, pois a viu va, JiliEXPEDIENTE
Jecidn pouco depois do marido, nem sequer
ImbJJitou-se ; pode o Congresso, como acto de
Offlclos :
equidade e pnra ampnrm· a dcscendencin rla
Do Mlnisterio da Fazenda, de 10 do cor- um leal e velho servidO!' da Nação, conceder
rente mcz, !ledindo " dovo!uçiío do.a tres ~~ graça pcelida,
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E n.ssim opinn.ndo, n. commlssüo ofl'crcco ú. n. luz sobro os acontecimentos ho.vidos no
consldernçilo do Sou~do o seguinte :
Estndn do Rio Grande do Sul e Pnr<Lmi, cr<i
que não sori't tirlo como um impci•tinento.
O roqum•imento ó o seguinte. (Lo:)
PnOJEC'l'O
Vem :i Me•n. ó lido, apoiado, posto em discussão o som dobuw upprovudo o seguinte
N. l•l IJE 1805
O Congt•egso Nn.cionn.t rcsol ve:
Requarinwnto
E' concedirln n. Sn.turninn.
Pe.reirn o PotroniL Delmim
Requeiro que, por intet•medio da Mosu, se
dn Casto Pet•oira, rep~rtidnmento, n pensão solicito do g-ovet•no e pul'n. conhecimento do
monsnl tlo 120$, cm ntttmçüo nos longos a dls· Senado, cópia do que constar do livro do
tinctos serviços do finado JJrigadoii•o Domin· qurmo do vapor Srmtos. sob o commando tio
gos Joaó da. CosbJ. P<~roirn. i rovogadus a.s Uis .. cnpitiio·tcnonto Curino du Goma do Souzn.
posições em contrario.
Franco, do din 4 11 8 de mnio do anno pl'O·
Saio. da.ll commissücs. 20 do ,innho do 1895. ximo lindo.
-Co:;la Azmwdo. - C:r.mn·oso Ponco, - ,!,
S. R.- Costa ..-t:caatio.
Jollquim da Sou;ct.- J. S. Rcoo Jllallo.Arti~o unico.
ld~!ina da Costa

Lcite c OiUcica.
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Achnnrio·sa nn •ala immedintn o Sr. AI•thur
Fcrreirn. de Abreu, Semvlm· eleito o I'cconhecido pelo Estado do Pu.rami, o Sr. Presidente
nomeia pn.rn. u. commissiio que deve recebei-o
o introduzil·o no recinto osSrs ..JoãoCordoiro,
Esteves ,Junior o S~ntos Andrade.
OSR. VICEN'rP. MACIIAilO (po/a ol'clcm)- Diz
que nch~-se na casa o Sr. Mnnoel do Queiroz
Mnttoso Ribeiro, SenadO!' eleito e reconhecido
pelo estado rlo Rio •lo ,Janeiro e pede no
Sr. Presidente quo nomeie a commlasiio que
devo I'ecebel-o.
oSa. PRESIDE~'!' I~ nomeio os Srs. Antonio
Daeno, Joito Pedi'O e Leito o Olticicn.
Inti•oduzidos successivumonto no recinto
com as làrmaiidndcs do cstylo, contrnltem o
compl'Dmisllo constitucionn.! o tomn.m tl.SHOnto
os SI•s. Arthur Abreu o Manoei de Queii'OZ.
O Sr. Oo,.tu Azevedo esporl'
quo o Senado nãn lho tomará como impoi•tincntes os reqmnoimontos que, tüo de con·
tlnuo, fnz. para podm• ter inloi'mnçrles do
governo t!n Republica.
A approv:tção dadu. no requerimento ant.e·
honl.cm toitu, seguramente promette·lllo
igual acolhimento :pu.ra. um outro, quo completo. nquello.
Estas inl'ormnçües que deseja tot•, consistem
sómonte na cópin do r1ue constar do livro do
quartos do vapol' Santos, sob o commando do
cttpitiio-tenonte Carino ola Gamn do Souza
Franco, durnnto os dh.s luctuosos em que
nn.q uelln. pra.ç!L llo gnet•ru. se J'ez ostontnçfi.o
de desro;peito ti lei, c tllnls do que is;o, do
osq ueclmonto completo de todos os sentimentos
de humanidade.
Silnpies, como ó, o requm·lmento, o tendo
dito quo proeis11 do inlllt•mocõos, para cumprir o. mi•são q uo so impoz de procumr illzOI'

,,

'

O!WEMDODIA
Votação do matarias oncerrndns.
E' annuncia.da o. vota('.iiO em 311 ,Jiscussão da.
proposiçiio da Co.maro. do> Deputa.dos n. 34,
do 180•1, qne estonrle nos ~trsonnes de gum•t•a
da B~hio., Pernambuco o Mo.tto Grosso as di•posiçües do decreto n. 157, do 5 do o.goslo
do 1893.
O Sn. GENtmoso PoNCN (pela ordom) requer
prol'ertmcia na voto.ção, p~I'a a emenda 8Ub·
stitutiva oll'oreeidn pela commissiio de iinnn-

çns.

Consultado, o Senado conce~e o. proforenci:t.
Vota.se e ó approvada a emenda.
E' a proposição, assim emendado, odoptnd~
e VaC BOI' devolvida !Íquelia co.maro., indo O.n•
tes fL commiRsüo do rodn.cçii.o.
g• approvado. om 3" discussão o, sendo ado·
pto.do., vue ser submettida Í1 sancçilo prosiden·
cinl a proposição rlo. Camo.ra dos Dcputa.dos
n. 61, do 1804, quo n.utot'lso. o governo a
rlespent!er ntó o. quantia do 25:000$, com o
ostabclocimonto do um pbni'Ol do 5• cinsso no
pot•to do Mneapá, no Estudo do Pará.
E' approvo.do. em 3" discussilo a emenda
ndditivn, que já o havia sido em 2", ti pro·
JlOSi~ão da C11mara dos Deputados, n. 93, do
189·1, que autoi·isn a construcçiio de nma
ponto intci'naclonai sobro o>rio Qurtrnhim, ntL
oliviso. entre o gstlldo do Rio Grande do Sul
o o Repubilcll Oriental. . . .
l~' o. proposição assim 'i!mendada ttrloptado..
e vue ser dovolvit!u itquelia Camara, indo
ante; á comlllissiio do redacção ..
Silo successivnmonte llJlJlrovndns, pot• te·
rem obtido mais do dous terços dos votos
presentes, us omendus do Sanado li proposição
da Cnmnra dos Deputado;, n. 5 do 1894, que
determino. qunes as uutoridodes que podam
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expedir tolcgrammns Rob n •lonominnçilo do oscJ·evm• f'J.unndo so batia. contt•n. o inimigo
oxtorno.
O posto quo ollo dcfondln., assim, dia o
noito ,sob um chuveiro do projectis, era umn.
Camnl'l1 com a communlcnçiio elo occorrido. que~tão oopitttl pnrn. a sot•to das instituições
E' nnnnncinda a votaçiio do projecto do amo;u;atlns, pois todos su.bem por1Ci t.umentu.
Senndo, n. 12 de 1804, que tl'l1nsfero' pnm o que o ostrnngeit·o só ngunrr1n.va o fncto de
elom!nio elo Estndo do Matto Grosso rl1versos pisaJ•em os insurrectos um palmo do torrn.
no.quelln. cidade, ]ln.t·n lho concederem, ~em
propt•ios nnclonncs.
·
demorn, o dircitiJ do bclligornntes, que nüo
O Sn. GENim.oso PoNCE: (pala m·dom) requer tinham.
pl'eferencin. na votn.çüo, pn.ra. n. emendo. sub· ~l<•zos so passaram, no embato das forçns
•ti&utivn o1ferccldu pela Cornmissi\odo Consti· logncs e revol t.üsn.s, o Fouscc1t Ramos nü.o
tulçiio e Podares.
·
desmentiu um Hó momont.o a. sua hrillmnto fó
Consultado, o Sunndo concedo " Jlrefc· do o/ll(~lo, dirig-intlo O!l contigont.es improvisnrcncia..
dos com q110 o plüJ•iotiamo n.ccudi:t o. rethrçn.r o
E' n.pprovndo. a nmendn..
em~ct.ivo do exerclr,o nacionu.l, enfrentando
E' o pt·Qiecto, a"lm emendado, adopt•do e com n. mu.xima lmLvm·a a int'iolencin dos que
passa pura 3·• discussão.
ll rleixaram reduzir pelo falso prestigio do
0 S!t, GENEROSO Pt>NCE (pela O!'rlem) requer 1ldn.lgoto dn. Ilha. rlas Enxadas.
dispensa dO inster8t,icio para n. 3~ diSCUS8ãO
Agora, r.rn circum~tunaias rlifficeis do. vitio.,
do p!•ojecto.
esse hcrcJe f)Ua.si mrtt•ibundo, vem pedir aos
Consultado, o Sena•lo concc•lo n dispensa. pgisladorHs !lo s(lU pniz um melhor o.mpnro
Entro. em 2° discu~são, com o po.recc1• du ermt smt l'amiliu,
Commis~ii.o de Mut•inhn. o GucrJ'Il., a. pt•oposi~
Ncmhnm dos IJUe se nchn.rn.m nn. epoca. luçiio da C;lmara rlo;; ncputndos, n. I. do I R95, ctu,sn da rovolt", ao lado do principio dit
que consideJ'n no post.o de genm·al de brlgnd:t n aut•1ridada c om rlotbm. tla. voJ•d;ulo ropubli·
refot•ma do ffil\jOr e gonei'U I do urigadl\ hono- cn.n1L, tenc1o n~:o.ento lloje cm umn. dns dum:J
ra.t•io Luiz José da. Fonseca. Ramo.~. com torla.~ CILHt:3 do Congresso, pÚde, sem rarear n. sun.
ns vantagens dc8se posto, como so efi'ectivo con;;ciencia politica, negar um voto a tão le·
tosse.
gltimn. pretonção.
Todos os que actualmente gosam do beneO St•. ·Pire,. Fm•••elrn pede 1·e· ficio dn ordem o rlus vantagens dn. lei, comnin para taxar do incorrecto o proceder da rnettem um crime de ingi':Ltidiio so esquecendo
Commi,.iio de Marinha e Guert•a no assumpto dos serviços prestados por aquelles que, hn
vaJ•tente ; pois, só depois •le publionelo o t•e- bem pouco tempo, oxpunham a vida para gaspectivo parecer, 6 que o oraelor teve delle rantir esse resulm<lo feliz.
conhecimento, quando tem convicção elo ter Siio e~tes os motivos elevados que impüem
sido pontual e nssidno nos seus deveres ola no orn.•lor· a. convicção de que o parecei' cm
do'Ltttc, niio explanou bem tl CJU('Stt1o, reswin·
senador.
Trnt<L-so de um bcnomerito dn P~ttrin e c!Jt ~tlndo-se ao qu~ VBiu l11L Cnmrtrn., quawlo
Ropublicn, o major J-uiz Josó dn Fonseca dO\'ia ser mais minucioi'lo o explicito. pu.rrt
Rnmos, a quem desrle a c.\mpan!•n do P~>l'a sot• menos injusto Com os benumeritos dn.
guayo nilo se tem 'ubido compensnt• os ser- patrin..
Invoca os procedentes, quer deste quer elo
vico t~ltos com a maior lo~>ldade o civismo.
Deixando o exercito, esse eldadiio c.m- govet•no monarchko, eun·e os quaes os do
tinuou, não obstu.nto, n consagrar os sous Bnt•iio do S. GnbJ•iol, tle Emilio Luiz, Mallet,
Frnnci,co Jos<i Mat•tin~ e outros bravos miliesforços {L suo clnsse.
O Poder Lo~islatlvo, nttendemlo n meJ•oci- tares brazlleiros, os q unos mostram u. justiça
mentos tiio liquidas, l'OPill'OU, em p~trte, a que nmpam o cliroito elo mojot• Fomecn
injustlcn. sotrt•lda, molltOl'~>ndo a suo. retbrm~> !lamas.
Ilste cm um olllcial roform:ulo o por tal conno posto do major.
Veiu, depois, n. revolta do a de setembro, ~IUo!':ulo hoje como cü\·il;· o. como nest1L C!tStL
e entt•o os m~tls corajosos o deli icn.clos mant.c- mesmo.j{t.se tem susten t.:ulo n 1luutrinn. de que
nortores dn. lei, COJltl'l\ o. n.mlilçiio, n lnclis· os rofbrm!l.dos llilo situ militn.ros, entendo o
cljlllna. e n nwu•chin., contou-se desde os prl· ornUot• m~tl:1 nec(•ss~~orio. n.indrt u. tnolhorin du
melros di!LS o distincto olllcln.l n quem so l'li(Ül'llliL no::~ termos da. proposição tln Cumnrn,
11fim elo não >on·,·er pt•etericúes Q direito de
refere.
Em Nitheroy foi de uma pot•sevornnçit ho· quem tiio bem 80J•viu "causn pulilic".
l'Oica n attituiÍe que assumiu, cm pró! dit !e· Acc!'escentn que <i o proprio reconhecigJIIIdnde, aquelle que, na guert•a Intestino., mento nocionnl que deve pôr ao ubrigo elns
la continuara pagina elo gloria que soubera pt•ivnçúes a rumlll11 desse offici11l e nilo, como
o{ficiallS OU do «SOl'ViQO publiCO» a IÍS q U!LOS
a. f'!o.marn. D[O deU OSOU O~'!SCntimonto.
· As emendas vão ser devolvid~t tiquolla
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em aparto se diz, a conscicncla do dever cum·
prido, qunudo a necessidade bntc a pm•tn do
chlndiio p1•cstantc.
Em rcgimcn algum, l'oi condomnn.do o fncto
de acautcl!n· os interesses das f!Lmilins dos
que trnbnll!uram em pt•ol da legn!ldndc.
Nilo so n.t'gumentn. com o mn.l entendido do
uma Jlrctoriç[o occnsionndn pela mell!orin de
reforma pmlidn, pm•que bnst!L o mais ligcit•o
conhecimento d:ts cou;as militares pnl'n se
ver que semelhnnto neto niio importa no prc·
sente ou no ftttm•o olfoosnnlguma de dil•eitos
a!IJeios.
As oqjecçõos levantadas li proposição da
Co.mnrn devem ser disponsndo.s, pnrn que, oe
rct!•ibuln<lo os bons serviços cm JiLvor da 1\epublicn, anime-se e protojn-se o partido dos
ad~tos sinceros, já que o dos ndhcsionisto.s
é t1to grantlo 110 pn.iz.
Em vista das razões expostas, espm•o. quo o
Senado niio se manifestar•\ fnvornvel no parecer da Commissiio de Marinho. c Guerra.
O Sr. João Noiva.- Sr. prcsidonto, he~itol alguns momentos cm pedir n
palavrn, cspot•nndo que o honrado senado,•
por• Snntn Cttlhnrina, qnc hontcm se hnvin
mscripto pura fullnr sobre cstn proposição,
subisse ó. tr•ibuutt. Mas vojo quo S. Ex. oito
estiL uo recinto, dnndo nsslm ll entendo!' ter
desistido tln pnln vm.
·
Vou, portunto, rcspontler no mcn honro.tlo
collega., illustl'O compnnboiro de nrmns, sonndor poJo Plnuhy, que tilo b!•ilhnutomcnto
ucahou de defunder o gonoml de brigadn Fon ..
aoca Rnmos, como tii por vonturu. rt commis~ü.o
de marinhn. o guorJ•n. tivesse do qunlqnat•
modo obscnrccitlo os rclcvautcs sct•vlços por
olle prostn.tlos, qnot• nn pnz, rtnor nn. gnorJ•n.
81·. Prositlonto, o gonClml do hrigndn. Fonsom~ Itnmos não pruchm. do doronmrcs. Pot·nn to os IHomln·os du.. commis8iio 1iwmn apt•o ..
sontndos, o dovidnnwnto conslrlorarlos, os

HOII~

honrndo orodor qnc mo pt•ccotloll na tribunn,
mns flUO tlito cstavn no. cnsn..
. E como o p:trocot· tlvo:;so ,lit nssignntnrn
nccordo 1ltt mawrin. dn commissüo, lüi antro•
guo :\ Mesa..
0 SI\, l'lliE< FERI\EII\.1. ti{L um aparte.
O Stt. Jo:to NinvA- SojtLcomo fot•, pot•<lm,
oshi. nssignnúo poJa mniorill, quo votou una.nimemoute, som quo houvos:io, Uo mollo n.l·
gum, do~cousidol'açü.o t\ pcsson. do nobro ao·
nadar.
E n provn dossn hnrmonit• doi ~ V. Ex. !ta
poucos di~ts lnntillsnudo um parecer, depois
de lnvrado, sómonto P""' cvitm· qno llppnt•ocosso sua. usslguu.tnrn.- com rcstl'icçrto, on·
tol!dcndo·mo provlnmcntc com os outros
collcgns quo nnnuirnm.
S. Ex. deu n ontcndor no Sanado qno a
commissíio do mnriuhn. o guorrn. qu{z uognr
os serviços prestados pelo gooornl Fonseca
Rumos, durante n revolto.
Ao contrario, n. commlssão n.mrmou os sous
serviços c nito conhece oiOcinl mnis ln trepido;
mas tnmbem recordou no Senado o 1!ocrcto
ano o promoveu n general, di?.ondo que olle
jti. tinha tido essa dlstlncçiio.
Pot•tnnto, no entender· da commis;;iio,ju OEtnvn este provccto millbu· !Jom remunerado,
importando o qnc se pretende agora em umo.
lnnovação completn nus leis militaras.
O nol.!!•c scnndo•• citou diversos nomes, que
não conservo bom de memorin, mns lombro1110 de ou vil' o nome do gonct•al MaUet, que
foi posto cm disponibilidndo em 1825, e mais
tarde rendmlttido. Fiqno, poróm, roglstrndo
que, npozn1• de decorridos <tnnsi 20 nonos, o
logondar·io Mnllot n~o voltou iL o.otlvidudc
com IICOesso tio posto.
. Br:n. capitão, o subiu no gonm•nlato por Ullll\
Jnvl"Jn.vol ht'ILVIll':t úiutnrnn.monto compr·ovrtdn
om nmn. Hol'io do comhatos.
O gonot•:tl Monnn Bnt•t•oto tnmbcm cltndo

foi tos na guol't'n. do Parugno.y. Bnstnva. pm·. S. gx, lhl um elos

iJululta1ln~,

assim cnmo

st'mwnlo essa opopUtt pnrn jn:;Litlt!n.r plonil- m:us tlou~ on tros ·ontt•os olflclnos, nn. T'O\'O·
monlo todos mo~ unc:omio:-1 quo so possnm th;,or- htt;J1n 1log li'aJ'J'ttpos, o mvosl.l!los nos postos

lllo, (j!lrll' Cfllllll eiU1Uliio, (jlllll' (!01110 IHililnl',
r•ospedivoH.
11nl'oi ngDI'I~ n. l'a%iin 1!11. omiH:iiiO dn. ns ..
"'~~, iatr. l'oi 11111a mnlli1l;L g-o!•al, foi nnm
slguultu•a tio lhllll'llllo ::iOillldm• no Jlltl'Ucor lia. ;um~l.t:illn quo so uoncodOtl pat•a a.rovohu:iw
cummls;.~iin,

I

I

'I

Chogawlo IL Jlrnposiç:io no mou llOdOJ', para.
ln.vt•m• o Jltll'ocer, pt•ocut•oi outoní ot•etoo com
os membros tlu. commll)sito, o.; Srs. Almoldn.
Bart•oto n l{oso. ,T,mior. o todos nccm·dó.mos
om quo n. pt•opo);llc;iio, nos toJ•mos om quo cstu.vn. concoblda, nüo tlovin sot• approvndu. poJo
Sonrulo.
L~vrndo nosto sonlldo o pnrccot•, II'OIIXO•o
pnrtL sot• nsslgruulo pelos oollogn>.
l'ttltavnm, pot•órn, •lous tlollcs: o Sr. Wnn.
lionlt.olk, quo tio uuhrLY:t tloonto, nito totulo
por osso motlvo compnreoltlo us sessoes, o o

llo l"to Orando, o nilo u um cnso espacial do
melhor:hl de rc!'ot•mn, como IL do que se trntn
no proJecto.
O Sn. CoRr.rro Ronmau1~s- Molhorh1 do
t•oformus colll quntt•o postos do promoção.

O Sn. JoXo Nmv;.- O governo rcconhoccn
os l'ostos quo ollcs tinham n11 rcvo!nÇtio de
18,!5.
Vom a proposlto o npn1•to do 'honrado
Scl!ndot• paio Plnuhy- melhoria do rorormiL
com qnntro postos de ucocsso. Repito ogoi'IL
o que osorlvl no parecer: Nno lm cxomplo,
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quer no lmpol'lo qnot• na Republica, do noto
do governo ou do Poder Legislativo do tama•
nha gonerosldndo,
Não lm mú. vontndo nom dosconhoclmonto
dos sorvlcos do ~:enot•M Fonsecn Ramos ; o
o orador tem sido sempt•e oncontrado n sou
lado, como succedou om JB!ll, quando elle

1895

151

pm• sol~ mozos do serviço, vordndo o quo
mintorrnptos, do dia o do uo,~o, quor-so dar
qnntro posto;,
Nüo so lomht•[L o nobre sonndot• que Ut, na.

cnmpnnhn do sul, hnvln muito mais pot•igo

tlo quo nn. Armnçii.o, om Nilhoroy.
No clwco, quando pnssn.vnm os pn.rngunyos

podiu no Congresso methoria do refot•mn, ntu ·n Es~mulrn B<'nziloi••n dospojnvn, poJo
rnnis ln.montttvol 1\os cqnivocos, mctrnlhns
sobro o nosso exercito, o gnston-so om umn.

que lho foi concedida no posto do majot• o
com os vencimentos da nova tnbolln.
Consogttlclo esse favot•, o ~lnroclml Dcodoro
don-lhe ns honrns de coronal, e eu npplandl
mais essa dlstinc~[o no nmlgo o compnnhoiro

no! to BO.OUO cnrtucbos. Entt•otnnto, esses ho·

mons não tivora.m n. minimn. rocomjlonso.,
slnü.o n. certozn. de flllO cumpriam um ilovar
•Jo longos a.nnos.
Hngrn.do, dorrnml\ndo o sou sangue om dorosn.
lla. Jlntrin, pttrn ovitnr, nossa momornvol
Fui sou compnnltoiro do oscoln o do.cnm- noito,
n juncçüo do inimigo qno Cugitt úo Hupanlta ; fiquoi contrariado em dnr osto pa·
rocor, mns fnzondo parto dn commiss,1o do mn.yt{L a ronnh•-so ao o:terei to do Lopes ncnm·

marinha e g-uorrn, entendi que o mou dovor
ora respeitar a vordndo, opinanclo do nccordo
com a lei o n[o com os sentimentos pessonos.
ll, tlizonclo no final do pnrocot•- salvo mo·
Jhor juizo do Sanado- domas n ontondor quo
n commlssão niio so julgnrllt•osontlda do
modo algum, ccom" dccls:"<o controrln.
O Sn. CoELHo llomuauES-Essn. dcciíll1o vno
ferir n ConstltuiQiio.
O SI\, .TaXo N~tvA- O nohro sonntlor com·
pnr~> os serviços do illustro militnr com os do
nlmirnuto Gonçalves, n qnom o Soundo ,iic
tributou Jnrgamonte n. recompensa o homenagem clovidns nos sorvlços pt•ostudos.
E' preciso di~or, porém, o Sr. Fonsec~>
Rttmos tom multo mnts serviços do qno o nlmirnnto Goncalves. Fui contm n ontrnda do
nlmil'llntc Gonçalves pnrn o qunclro oll'cctlvo ela Mnrinha. O caso vertente, comtndo,
é diverso; tt•ntn-so dn molhorln elo t•oformn,

pnclo no Tebicunl')'.
·gm resumo, no entender !ln. connnissilo, n.
pl'oposiccio não dovo ser nccoit~t. A opinião
ilos honrados sonn!lores ó livre, fnçum o quo
ontondot•om.

O Sr, Cocl!ho J!t.odr;~;nc" púdia
bom oxcusaNo do tomar parto nesta debato,
porque hn vinte e tantos annos q uo pi'Otestn.
poJa pnlnvrn o pelo voto contrn todns '"' pro·
toncúes individuncs. Niio pudo compt•ehcndor
çousa que mflis dc•moralise o Poder Logisl~>·
tivo, do que a Jeglslaçüo cm rctnlhos. Isto na
technologia. do c.J.ircitc, não ó umn.Joi, é um

pt•ivileglo pessoal. Já no tempo da mouarcltin
ora assim: mudou-se n poça, mas toco sempre
a. mesma. musico.; e at6 pnrcco que, como o
systcma ó do fim do soculo, vamos accelorando todos os proccsos, inclusive o das pt'Omo~
çucs, pois nao so trata sen[o do promover
n general elo brigndn, o mnjot• ou capltüo
rolbrmado Fonsecn Rnmos.
não otn nm }lesto, mns om quatro.
O Stt. Cot~r.no RonmouE•-Norn ns pro- O orndot• crci que o nrt. 7!J do regimento do
mocüos no nt• livre, no tompo 1lo PI'M•isorio, Sonnclo niio pot•mitto qno Sf\l:t tomado om con·
sidcração pl'Ojccto Ot! intlicnção, quo nii.o so
ot•nm tão rnpidus,
refira no oxorcicio tio alguma do suns attri·
O Stt. Joio Nt~JVA- N11 gnet•J•n do p,u•<~ buit;úesconstitucionnos; o em nenhum dos pagnn.y ns promoções crmn muito lontns; qumn r:tgt•aphos tiO :crt. ~-l <ln Const.itul~ão se po·
lic foi como cnpltiw, qucmdo mnlto snhiu co- dcric cncnixar mesmo n mn.t•tcllo a tltcutdn.do
ronel, depois ilo tot• rogndo nquoilo slóo com do promover nos postos mllltnros. O Joglsln.dor
o sou snngue precioso, Afiorn, pm· sois mozos constituinte, som desconhecer que som disci·
do serviço puot• se clnr ,ln quatro postos, nl- pUna n força publica nüo ó uma garantia,
Jognndo-se os sot•vlços n:t rovolln, que con- mas umo. nmen.~n ic ordem; gue a disciplina
corrct·nm podorosnmonto pnm paz, do que niio ti passivei som n. sujoiçu.o inmcdicttn. da
gosnmos.
.
forçfl publicn ao Podot• Executivo, o que essa
Orn, pcJ•gunto, si n g'UOl'I'll do Po..rngutL~ sujoicüo nüo se obteria sem quo as promocues
vencesse, o que seria de nossn pntt•la I fossem da com potencia exclusiva do mesmo
Aqui no Indo nclm-se um collogn que tom ilS Poder Executivo, nüo podia conferit• no Poder
cicatrizes dn guerra do Pnrnguny (rc(<>"C·SO Loglsln.tlvo a fueuldnde do mettor a müo em
ao S1•. .Ros« Jrmior. ),o o proprio noln•o sono.· seat•n ntholfl, pnrn perturbar todns ns noçiles
dor poJo Pinuhy tnmbom no tom ; onlt•otnnto, constitucionnos, rohLtlvns lis attt•ibulc;úcs dos
snhlu do Jic cnpitiio, dopols do cinco nnnos do dois poder, o todas us attt•ibul~ües admlnlsserviços valiosos pt•ostndos {I pntrJa, Agot·~, tratlvn.s do Poder Executivo cm rolaç~o no
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oxcl'cito. qnc I! um mmc mnito tleli~n,lo tia t.uinto: tom nttl'ihnic;ílos tlnflnldus c llmltntln•,
nlúm dus t'J une::~ níto p1'1do passar som l/iohu• n
n.dmiuistt•uçfio puiJJ!I~~L.
Niio ó cln cOIIIlJt•tonci(l. do Congro~1:10 dat• Constituiç1i.o, quo llovo obsor\'ILI' o ftLZOl'
]H'OIIlOt.,!úes no HXm•cl to, uom nn. nrnmdn. ; o olJsm•vnr.
qun.n1lo 1llsso, qu~tnilo o Congt•osso no Ht'IIZil Depoi~ do outrn.o; consirlnrncrio~,,iu~tiflc!Lndo
tivo:o~sf\ o potl1·1' cnn:;tJt;ulnto fllW tnm, pua• o fiOU voto, o Ol'lt:ílOI• f!OOcluo 1'cconhccOJHlo
oxomplo, nn. lrq"latm•t•n, nfio dovm•ia. tJ'ntnt• quo oft sm•vico~ ilc:;so olllchtl to~ffo ·di~nofl do
disto, porquo n sua. nc~~ii.o l'!lU'in. pot•t,UJ'illulorn. consldm·nçfí.o; Tn!Ld, RO o sou t!St.atlo do HILUllo
dn. ot•llom publien; o u leg-isladOI', quo ó o ó tnl como dlzom, Ihz voto~ pttt•n quo, no
primeiro nt•g~1o da Hobm·:win nncionn.l, 11110 cn.Ho tio cahit• o pt•njr~cto, a. Nnçiío niio su
púdo doixm• tio montiJ' ú. SUIL missiin quu.mlo clr:;culdo do sun lhmilin. i mus o cuminho niio
cautl'i!Juo tlu flllltlquot' modn, dircut.o 011 0 d!Lt'·llio CJIULtt'fl }JOHtOH do IICCQ:-,SQ; Ó fO·
quot'Oi'·su wnrL puns;io JUU'II. n mmnnn. lhmllin·
illtli1'0CtO, ]llll'IL JlOI'tUI'IIU,J'lL lll'tiOIU 80Cinl.
O lll'ojCl.:to l\ luconstitucionn.J; nuu1 aup· u o Congros:.;o, quo tiio liLCil "o tnn!'lf,J'IL cm ma:
pondo CJIIO nii.o ó; suppomlo IJUO 1111o ó ollo lm•in, quo noi.o O !ln SU:L compl1l,onoin, nií.o
itJcom•oniont<l}JOI' essu iiii.J'omiss:i.o dn. nc~·ito pmlOI'à I'Og'ILtOIU' O SOU VUÍ,Il, IL IIIIHL fJUU cnlba
lo~itihLtivn lliL compotouciJL do oxccut,ivu; IUL ll~]lhOJ'IL fllt~ Httntl ll.ttl•ihttlf,~tÍCIJ,
inda n.ssimpúccn. pelo oxcu::~:1o, Jmla. uo\'ithtdu
do lll'nmm·or nnl olllcinl jú. rolbt•nJrulo no
0 ~~·. 'J:lt~·cMid«~lll.c:'I-Mt nhSCl'VIIfJOOS
nXCI'Cito O tiO posto tiO t'IL]IÍ!.;io: ,iiL lllOI/IOI'Il,dO Uo honT'ado sountlot• ]mio 1-'i:mhy H11rlnm pl'o(!Jn sUIL J'Oibi'tna pelo .JlOrlot• logiRhtLivo, incun· corlento:-~, ~i o projecto tlvmmo sido do luieln.·
stittwiomtlmcmto, o }Joln tnlmllu. morlm•nu, tivn. dn Sanado. O m•l;. 70 do t•l~;imouto dlr.
quo tOVO eH(~ito I'OtronctiVO; do {ll'OIIlOVOl·O a. (I•') :
quntro posto8 nt• nwamo tempo, o f]UO tornn. « Nenhum Jll'oJoctn nu indlcnçfio no ntlmlt·
clcctt•ictL csttt Jn•omnçTio.
UJ•ú. no Sonndo, RI nii.o li vm• pot• fim o exerci·
Esso otlll!iltl. capitão roformndo tio oxorcito, cio do :LI~mnn tio snlls u.tt1•lhttlçüo.s. )lo
com refoJ•mn mollJDJ'tuh~ Jl!II'IL mujm•. passou
N'1io :::ó pela ILflplicnt,~fi.o dosto nJ•tigo, como
a set• cflronelllonol'ario,outt•o abuso do Podm• do :u·tigo :-ubsoquonttt, o lll'ojocto. Hi lbsso
Ext~cut.ivo, quo o OI'!Hlm• lnstímn. tot• visto npt•osontwlo no !':iotuulo, tuio amr•in. rulmittidoiL
l'Opro(luzido sob o uctunl govm•no, dit•i,:itlo tllscus•iio JlOhll\[osn. O nt't. 80 til?. (/J) :
por um homem Un loi, pm•quu n rilcllltlndc,
<( Os lli'Ojoctm; dovem Slll' oscript,os em Lere
que tinlu~o o cllotil do Porlm• Executivo no
tempo da mounrclli<L tio conceder llom•ns mi· mos concisos o olm•os, 1livitlirlus om nrtigos,
litn.res, nií.o foi roprot.luzidtL ntL Constituiçfíu nurnoJ•n.dos o IISsl:;nn,dns pot• a••us uutoJ•cs.
Pnrngrnphu unico. N1io sii.o whni:-;slvols protln Ropub!ic11.
O oJ•ador comprchcndo quo concedesse Jectos rororuntos n conco~sõcs do pemiios, ro·
honras militn.rt~s um ~ovct•no, como o pro- missão do divi1ln., liconça:-~, t•o/brmiLS, n.poson·
Yi80l•io, quo n:1o tinlm Jei, que rounin todn..., tarlot•iuii o ,iubilncnos on molhorins, som
as Jiwuh.hulos ndmiuistl'lttivn.s, g-ovornn.- próvio J'OIJliOI'imonto diL pnrto intorust:uLrln. ))
Pnra llom•a.· do milltnJ• n. que so roforo IL
mon tno:~ o JegishLti vai-i no intm•t•eguo thL
p1·opo~ição,
fll1o niio U um poticionn.rlo ; nã.o
Constitnidio, o que, continunntlo tL Jll'nxo
Hollcilon eoU~IL nlgurm~ do Podm• Logblla·
ant.ign, não JhzhL novi1l;ule.
Assim, fez gonm•acs IIOIIOJ'Il.l'io:i, ns 8J':l, tivo; o acce~:;o f]IIO ll10 qum• dnr• 1}, como diz
tios Ocputndos, um
C:1.mpos SILIIos, Ji'ranci:mo Glicet•io, Ousaria o pnt•ccct• tl11 Cnmnm
1
Al\~im, Q. Bocnyu"Va. o n.uy Har·bosn, :mnilo tk\o'Of', qno so COI1Ct tle, inLcrpruttLndo-ao os
no~wcl quo este teve o sou posto hcncrnrio, scnl,imentos de povo brnzilch·o. ~et•in mais
as suns honrn.R do goncra.l dnlJríglldn, cnssudas nmn. rn;di.o JlRrtL o Seundo níio poder ndmittil'
pol' nm tlecl'otc tio Podm• Executivo, tr1o ln· 11 aprosoutnçtlo dcs&o Jll'O,iecto, porque ó ve·
cOilllletonto como os dcm•ct.os tle concessüo 1lo tlnt111 pelo t••gimnn to 11 uccoitnçiio tlc qualquer
tncs honms depois dtl Cunstitui~iio d:1 llo- projocto d<>St.:t ol'dom, quo não tenh:t pol'
pont.o elo pm·t.i:la um l'equol'imonto. Tratn-so,
Jlllblicn.
0 ~0\'01'110 }l!l."SIIdO Jlt'OIOOVOU rsl.o cnpitllú pm•t\111. do mmt prnpo~içiio dn. Cn.ntni'R dos
rlo exercito, J•ofiwmndo cm cn.pitiín, e me· Doputmlos, CJUl:! ó sujditn. ti considcro.r;ão do
lhorado cm mn.fot• Jlul' neto legisla ti \'O, a St•Jmdo, O cJ1.10, pol't!LiltO, tern do SOl' aqui
di:.cntida o nppt'O\•acla. ou regeitadtt. A Mesa.
coronel honorm•in.
Nesto postn, cllc pt•est.ou os m1Lis impOl'- niio potiin. tot• <1utro JH'ocedimento, sinão sub·
t."l.ntes :mr\·it:os. quo so pórlo prcstn.J• n. mn rnettel·o. iL tlisccussüo, seguiudo O$ tt•amltes
paiz: expoz n. snn vidn p:ua ch~fendot• n. rcgimm1tacs.
ortfem e n lti; nm.s :L nrlmil·n~·~i.o tio orndot• por
O !!la•. R o'"" .Jnnioa•- Sr. pl'esl·
ta(>S set•\•it;Os não lho tlú. o tllroito 110 concodm··
tleute. si cu niio fõt•n attingldo pela censura
lhe o qne n lei lho nega.
O Poder Legislntivo não ó poder consti· feita pelo ·honrado Senador pelo PI11Uhy, m1
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O Sll. !tosA ,IJJNIOR- Eu conhoço·o mais do
quo V. Ex., porquo foi meu companheiro,
O Su. Es1'J•:vF.s JUNJou-llu tivo um Ir·
miio liL.
O S!l. !tosA ,JJJNJOil- E ou o.•tivo lú.. As
propo:iiciics Uo V. Ex., nri.o 0.11 nccclto.
O SJt, lls1'1WJ~s JUN!Oit -Eu digo a verdade.
O Sn, RosA JUNIOJ<- Eu ó que •ligo a ver·
•lado, pm•quo fui t.estomunlm ocular. Era um
ol!luial distinctlssiwo ; mns o · esta·lo pro·
cario ull sua saudo niio permittlu que contl·
Mc:-~u .. Sl S. Ex. tom üu quüixn.t•·sc,quoixe·so nunsso no Rm•vi~o ela dB!e~o. d11 Po.trio. no est.lo si. pm•quo niio c~tavJL ntt Hn.ln..
t,l'ILII::;"ciro. Voltou o o Governo cntenrleu que
Pn.mmwln 11. nut.riL ot•dom do conshJ.or!L(,'ÜeA, o 1luvin. refoL•ma.r. Tn.nto ou reconheço os ser·
dh•ei quo os ILJ'gumontos •lo nobre Senndor viços •Tosto honrado milit11r que, quando se
pelo Pin.uhy, que tanto pronigou o pnrecm• tra.t,nu dn. proposiQií.o do. outra Camuro. po.ra.
1liL ComtniHSii,o, não pl'ocor1om, Hiio l'nllivoi::~. o mclhoriLtnontn da suu. reformo., não hesitei
S. Ex. tiLZ ho,io gJ•n.ndo cn.lndttl dos sorvic;os cm prostu.r·lhc o. min!UL n.asigno.tura.,
pl'OiitJt.dOS Oln tJOÍH IIIOZOS do l'OVOlUc;fi,o; l!Hl~,
A reforma foi melhorada, e de uma mapol'gunto ou, o o~ Bf!l'Viços pt'ORto.dm; durante noit•a muito vantnjosa, porque foi no posto
cin1~0 JLnnos du. guerrtL elo Pnrn.g-un.y, pcn• immc•llnto, mas pcht tabella moderna, que é
muitos ol!lcin.o.< dlstinctos, o atrhvo·mo a pro· muito dilferonte da antiga.
nllllCÍILr OSt.IL.jJII}II.Vl'lJ., pOrf}UO ILSdiTO 0 ILttostam
Mas, voltando a quc•tiio principal. Quando
documento• olllcl!to•. como orilons •lo dio do "o deu a rovoluçiio, estava elle commandando
oxm•citn, quo os claasiflcn.vam liO hcróes o n.s forçu.s do Nictheroy; e:i:to.va no cumpribJ•avo; 'I
mento do sou do,·or.
O Sit. Cottr.uo Rot>IUGUE::I- E mm•ccidiLTinha deixado as funcçücs de director de
monto.
umo. t'\n.s scc,~Vcs elo qurLt"tel general, pelo seu
O Sa. Ro<A ,JJJNtou-Enlrotnnto, o que miw cstndo de sJLudo, de que eu tenho pleno
vimos? Muito• olll.,i~>cs quo obtinham elo· conhecimento; mas como se qulz ser· lhe agra·
gloH JlOr divm·sos combntos, rccebinrn "" vo1.os davel, •leu-se-lho aquello commando.
1\o gol'orno imperial umn simples condcco· CritO!'ioso como ó. soldado de honra como
m•;•io. O quo significa isto 'I 'l'iio "\mente que ó, entendeu que devia manter-se no seu poso Imporia atlmittht n.8 condecorações parn. t'O· to. npnzn.r dus circumstn.ncins ct•iticas da.
mmnurm· serviços.
occnsião,
Orn., si pot• serviço proslndo!í •l1trn.nto nnnos,
E n.got•a. tocarei em outro ponto,
sm•vi~os que morccin.m elog-ios, o~ oOlciaos
Como V, Ex,, Sr. }wesidcnto, n.ca.bon de
l'eccbillm a.pcnns umn condecorn.t;iio, c i:-;!õio ler, ollo niio solicitou t•emunern.çü.o alguma.
mesmo só !Lignns llDl' muito {u.Vot•, o nii.o uma
O governo entcmlou que por nquolles ser ..
prOI!Ioçiio; como 6 quo S. Ex. vem liLzcr tiio viços dovia •lar·lho n.< hom•as do general de
grande qucstiio, porque um general de bri· bt•igndiL, cousn qne ou equiparo ao que ae
go.da honul'tl.r'io, ·(L tu::~tn dus 1'ut•ça~ que com· fb.zio. no antigo rogimcn.
mandavu., prestou os sot•viços que or11m do
Quando SOJlrestavamsorviços rolovnntes na
sou dever, o ncliiL pouco tudo quanto se lho guet'I'II do Pamguay, o governo remunera·
dor!
va-os com uma condccoraçiio da Rosa, do
Jt\. foi lembrado uqui que o gonernl de bri· Cruzeiro ou do Cliristo; mns existem ainda
goda honomt·io, de quem se tmta, vindo da muitos omciu.es no exercito, e outros rotor·
guerra do Pn.raguay por tlooute, foi refor· mn•los, que, tendo cntt'tldo cm muitos combanulllo cm cnpitüo, P•Jrque niio tlnlm o. idade; tese recebido muitos elogios, o governo llmi·
quo a. loi nU.Ll'CILVn. pn.ra. n. l'C:I!iwmn eom o· to.vu.·RO n. dt~r-lhe~ o lmbito do Cruzeiro, cujo.
posto Uo n.ccesso ; pot•nmnoceu muitos anno:o; Uivisn m•n,, como V, Ex. so.be, banamcJ·entiwn
no goso deijsCL reformo. .. ,
;mMtia, ou u. medtdhn do morito; mas nunca.
o sn. E<1'1~V~' JONIO!L-V. Ex. csquooe lhos rl~ti um posto •lo nccesso. ,
que ello 1tevia tct• ''indo como coronel.
OIIICJaes nostas co~Idições •. dlstmctissimos,
_
v10ra.m para. o Bm.ztl, contmunra.m no set'0 Sn. RosA .Jmnon.-ls:-:o _nao ó.V. Ex. vh:o Unso.rrno.s,onvtJlhocernmnomesmoposto,
quem o póde dtzcr. V. Ex. nao esta ." Jlat' 0 0 ~ovet•no, a uespoito dos seus brilhantes

qunlitlndo do membro da CotnmlsSii.o do Mari·
nlm o Guerra., clil:lpcns~tr-me-hia. de dh!Cutil' a
convonlmwiiL 1lm~to projecto, prll'fJUIIOLO cllo
foi bem o.·wlnrecirh 11uJÜs llonmdn~ Srmn.ilorcs
~uo me rm")C0 lera.m. M!LS li rn !lO:! OI'IUJores
tollnjnsto n~np!'cclnçfi.o quo fo:<.
OJIILI'oem• da Commissii.o oRI.Itnssignndo pollt
fHHL m~tlm•l!t. A Commis~ii.o não tem o!Jt•igo.ção
1lo nmlnt• pl'OCUJ'Imrlo omlo cst~o o~:~ seus
m~tubros p:wn viram nssignru· os p:u·uc:oreA.
Acluwn-so rut snla n. tnn.iorilL da Commlssfío,
IL 11\JLiOI'ilt nsRignnn o n.pre:;cntou o ptu•ecm• ú.
1

dcsta.s cousii.S,

O Sn. EsrEvESJUNton- Dizem-o todos.
Sonntln V. II

f'iurvlt;os, dolxn.vo.-os ó. mn:rgcm, salvo o.lgum

que ilnlia melhores Jladrlnhos.

1!34

Pergunto eu: serviços desta ardam podiam que o Senado raso! va como entender elo justiça.
deixar-se ó. margem I
Entretanto nenhum so Julgava com dlroito Ninguem mnls pedindo n pnlnvm, oncorrn·
se n. discussão.
do reclamar, vorque ll CSCO!IL orn nquelln.
Como ó,JlOJs, quo so qum• agol'n. 1lo.r uma Segue-se em cliscussito, que se encerra. som
pl'omocü.o o mo.,Jot• a gonoml do brigada., ,]abato, o nrt. 2' d11 proposição.
por serviços feitos no cumprimento do dever, Corrido o escrutinio secreto para a votaembora sorviços rolovnntos, o no osp11ço do ção elo art. 1", recolheram-se 36 csphorns,
sois mozos apenas, nchando-so ji• pequena a sondo 18 pró o 18 contra.
recompensa quo o ~:ovorno lho dou, com JLS Em consequoncia do empate a votação repetil•-se-ha nn sessão seguinte.
honras do gonoral do brlgnd!L 1
Nilo vojo quo so,ja muito fncil do ao conco- Segue-se cm 2~ discussão com o }lD.t'ocer das
dor, som quo so quoirn incorJ•or numa sovara Commissõos do Justlç" eLogislnção de Finanças
critica.
·
da CamaJ'!111os Deputados n. 4, de 1895, que
repat•te proporcionalmente, com D. Narcisa
Doom-1!10 aqulllo qno so possa dar.
SI onton<lom quo os soJ•viços foram rolo- CJLDdidadeAndrado o Silva e suM duasfiihns
vnntos, o dovom SOl' tomados om considorn· DD. Narcisa Josephinn do Andrade e Silva e
çiio polo Congresso, dô-so·l!Jo outrt~ romuno- AnnaJoaquinn do Andrade Aguiar a ponsi!o
rn.cilo, mo.s nii:o a. promoção om uma. cscn.la. quo n<JUelia percebe.
tiio desigual, como é a do major a gonoral, Stt, PRESIDENTE-Devo observar que n penposto osto quo nlgons officiaos com um longo são rle que se trata rl do 2:400$000.
tirocinio do 35 o 40 nnnos do ~orviços nunca Apensionista requereu h Camnro elos Depupodoriio obter sinão poln sua reforma.
tados transferoncin do. ponsiio para as suas
O nobre Soundor pelo Pinuhy discutiu pt•o· duns filhas.
tlciontomonto n questão.
Presentemente, n pensão tem do cessar com
Eu tamhom conheço o gonornl elo briglldn o ful!ecimonto da viuva, ma~ falto. a transrelJonorario Fonseca Ramos.
rencin, continúart< n substituir om favor ele
Sei quo o St•. general IFonseca Rnmos ci um suns duns filhos,
gonerlll distincto, porclm. tambom conheço Como elo parecer ela commissiio so dopreque o que o Congresso qner Jozer oxcorlo, vno hcndo que niio hn nugmont.o da despezns, eu,
um pouco nlcim elas nttt•tbuiçõos quo lho siio
ospnpois quo estiio sobro n mesa,
cont'erirlas;!o é por essa razão que ou niio tivo examinando
julgo
dever
dar
esta inform!l.Ção no Senado.
escrupulo om firmar: o pnrecer da Com missão Ninguem pedindo
a po.lavra, encerra-se n
de Marinha o Guerrn, que mereceu a cen- dlscussW:o,
sura do lJonrndo jSenaclor polo Pinully, quo,
Corrido o oscrutinio sect•oto 11nra votação
sondo militar, parece '•losconhecet• cortas da p!·oposição o esta approvnda por 22 votos
normas, porque veiu condemnM' um parecer contrn 10.
em que tt•nni!Jlaroco;a circumspccçiio.
E' a proposição adoptada o pnssn pnrn 3'
A Commissno ontonde que só dovo submet- discussuo,
tm• í• considomçiio da Casa um parecer quo Segue-se em 3• cliscussão o projecto do Solho ponha a par do tudo quanto lm, pam. quo nndo n. S,lio 1895, que n.utorisn. o governo a.
poss!\ resolvot• om su11 nlt.n SJ\bocloJ•in.
conccdet• no bnchnroi Argomiro Alvnro For·
O pnt'OCO!' da Commissiio não c\ impe1•ntivo; I'Oira rlo Sou~a, substituto do Juiz Socclonnl
Í\]Ji ella oxpüo OS motivo• JlOI' que ,iu\~011 1io JM.aclo d" l'arahybn, licença, JIOr sois me·
nestas ou nnquo!IM condi~ües o o Senado ti zos, nn fúrmn. da lei.
quo t·osolvori• como entende!'.
A opinião on quo ahi so acha oxiLmda, olln O .;;;r, Co•••••'n de A1•nujo cllz
snbmotto-oo 1\ critica, ntó !\ ropJ'OVn\,"\P, ma•, que niio l!o.vonclo membro· dn Commissiio na
quo S. Ex. quoit•a lt• além, queira consumi- cus11 que possa clar ao orndot• as informações
a, porque niio esteve ele accordo com os me- do que precisa, roquet• o adiamento dn dlsrecimentos, cio que S. Ex. não pódo nvan· cussilo por 24 horas.
çn.t•.
O Sn. PRESIDENTE- Lembro no nobre So·
A Commissiio cumpt•iu o seu dever, disse nadar que não l!a numero para a votação de
no Senado o quo pensavn, não lho fez imposi· seu requerimento o, portanto,continúa u. dis·
ÇJ"\o alguma, deixou quo elle resolvesse na sua cussiio elo parecer.
·
alta sabedoria.
Na qualidade do membro da Commissão, O .;;;,., Co•·•·•'n de Arnujo diz
tendo eu comprehondido que n.s nllusõos de que niio concorcln com o pnrccer conce•lenclo
S. Ex. nttingiam-mo, vim n tribU!lll, para n licença do seis mezcs no substituto do jui~
osclnJ•ccor no Sonaclo a mnnoirn por que a secciOJllll elo Es~tdo da Pnrnl!yba, pois deveria
Commissiio oucnrou a pl'Oposi~<"\O o n maneira sot• requerida no Supt•emo Tribunal ou no
por que emittiu o seu parecer, 11/lUnrd!llldO Poder Executivo,
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O Congre1so tem muita cousa importnnto em
O sn. PnEstDENT~ diz que, estando roduzldo
que se occupnr, o niio dovo sor rlistrnhhlo com a menos do um torço o numero de Srs, sena·
mntorillS importlnentos e pnrn as qunes nilo dores presentes, vno levantar n sossíi.o, o de·
tem competoncia, Al<im disso, n licença que sign~ para ordem do dia da scssíio soguinto:
se roquo1• nilo pódo ser concodirla por tct• sido Votaçiio cm 2" díscussiio do pt•ojocto do Se·
requerida iürn rio prllZo-vlsto ter o. ultima no.rlo n. a. do 1895, que autorisno governo a
licencn dndn no peticlonnrlo torminnuo a 3 de conceder
no bacharel Argemiro Alvaro For·
fevereiro ultimo, podondo-so nté dizer que reirn do Sou7.a,
substituto do ,juiz seccional do
olle jú. porrleu o Jogar, O orador declara que estnrlo da Pnrabybn,
llconçn por seis mezes,
TOta contra o projecto,
nnfórnia da lei ;
O Sit. PRESIDE~"rE - Os prccodentes do
licenças concedidllS pelo Poder Legislativo nesompato da votaçiio do nrt. J• rln propo·
or 1prllZo que cxco!ln úguclle que ll.'l lois s1r,iio da Cnmnru dos Deputados n, I, do 1895,
considera no posto do general de brigada
facultam no Poder Executivo, siio innumeros; aque
reforma
do mnjor e general do brignrlo. lio·
o congresso sempre considerou cssn mntot•in nornrio Lulz
Jo>é da Fonseca Ramos, com
·como oljjecto desullS nttrlbu!çõeseno regula· todas as vantagens
desse posto, como si elfc·
monto bn disposição expressa que se retere li clivo fosse;
·
tncs concessões.
As observações, pois, do nobre Senador por 2" díscuss[o da proposiçiio da mesma Ca·
Pernambuco, quanto ii imposs!bi!ldndo do ro· mnra n. BG, de !8U5, que autorlsn o governo
sol ver o Senado sobro semelltnnte nssumpto, a abrir o credito extt'llordinnrlo de898:4Bil$840
para pagamento do excesso dns dcspezns com
niio Siio procedentes.
A concessão de licenças nunca constitulo o serviço de colonisaCliO no estado do R.ío
objecto de duvida nos duns cnsns do Congresso, Grande do Sul, no excrclclo de 1893;
quanto b. competoncln deste pnra decretai-a, 3• dita d~ proposição da mesmo. Camnrn,
desde que o prazo excedesse ás lb.culdndes n. 40, de 1894, que isenta do direitos de lm·
conferidas no Podor Executivo.
pot•taçiio os mntcrlues, machinns o o.ppnrclhos
Quanto no retrabimonto da licença solicí· destinados ti cxplornçiío tio cnrviio do pedro.,
\ada, devo dec!nnr que o J:lrojecto !oi sub· peixe o breu dostinndos no fabrico do brimettído ó. dellbcraçíío do Senado, porque niío quettcs;
se refere o.bsolutamento á osso fucto; e, no
controrlo, as conclusões do pnt•ecor conde· 3• diccusaiio dos projectos do Scn~do:
mnnm ou níi.o ndmlttem ·n hypothese de se N, 12, de 189·1, qur, trons!ere para o rloapplienr ii concessão ria licença o período jo mlnio do Estado de Matto Grossa diversos
decorrido.
propt•ios nncionncs ;
O honrado senador poderiL verificar pela N, 10, de 1805, que autorlsa o Poder Exleitura do parecer que o. commissito concede ecutivo ~aposentar, no Jogar que actual·
uma licença novo.; nito se retere do modo mor.to oxeroo o com todos os vencimentos
nlgum no 1JCriorlo nntm•lor.
dcsso cnrgo, ao coronel Pedro Pn.ulino da
O 1;\t• . •Joiio Neiva rleclnrnqucn li· Fonseca.
conçn requerida é do. compotoncíndo Senndo,pot· Lovantn.-se" sesfliio ás 3 bm•ns c 20 minutos
lei oxproesa (Iii) e, no caso rio que tmbt,ó de ri·
goros:t,l 11 stiç11, porquco poticlomtrio voi.o doente da tnrrle,
pnrn c'ta capital o nqul ficou, depo1s do expirar o ptmo de suo. liconçll, com parto do
rloonto quo communicou no Supt•emu T!'ibU·
nnl. O poticlonnrio nindn nccc>sititsm•opcr:ulo
feita em virtude da do!lbernçno
· o niio púàe portanto, voltM ao oxorciclodo seu PubUcaçll.o
do
Senado,
tomada em sessão de 1B do
co.rgo.As:iirn,não perdeu o,o pet.lo no Cont:n'csso corrente n. requerimento
do Sr. senador
licença., core~' de cquldn~e, para legallsn.l' n. Coalho RodrJaues
sua ausencln, v.>ío que nom o 1'J•ibunnl Fe·
dernl, nem o Poiler gxecutlvo lho podem
1

ser fu.voro.veis.

}!.::,~~ .;:

a. lnfot·ronçilo quo t'='m CONSTl'\'UJÇÃO

rOLITICA. DO

ESTADO 00

mo

de dar no Senado,
Nlnguem mnls pedindo a pnlaVl't. ~ ·~rrnait.tNDE DO SUL
so a discusSiio, ficando a votru:üo "'' ·
;tor
fl•lta do numero,
Nlnguom mnls pedindo a pnlnvrn, onc,,rnt· Nós, representantes da sociedade rio-srnn·
se n. discussão.
~on,o, reunidos em nssom!Jlóu. constituinte
A votaçiio fico. ndlndn por falta de numero pol a orgnnl~nr o estndo do Rio Gro.ndodo Sul,
para votnNe,
dcorotnmoo c promulgamoi, em nome d~ 111·
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milin, ria pnl!•in e dn humnnirlnrie, n seguinte no presltlento que a exercerá livremente.
con;tltulçiio pollticM
conformo o bom publico, lntorpretndo do
accor•do com ns leis.
TJTUI.O I
Art. 8." AS>umirá o presidenta a Inteira
rosponenbilidrllle do torlos os netos que prn·
tlcaJ• no exerci cio das suas funccõcs. nos quaos
Do o#ado c ,'lo~e ter1•itorto
dnrl\, toda a publlcldnrie parn completa a;n•e·
Art. J,' O ~:sbulo do ltlo Grande do Sul, cinçiio publica.
como um dos membros componentes da Uniiio Ar·t. 9.• o presidenta exercori• n prcsi·
Federnl Bmzileirn., constir,ue·so sob o regi· dencin durante cinco nnnos, niío podendo
men republicano, no livro ~xot•dcio dn >lllL ser• roololto pn1•a o poriodo seguinte, salvo
autonomia, sem outras restricc1lcs nlóm dns si merccel' o sufft•aglo de tres QUartas partes
que estüo expressamente e<t~tuidns na Con· rio eleitorado.
stltuiçiio da Republica rios Estarias Unidos do Art. 10. Dentro dos s~i• prirnoiros mezes do
Bl'llzil.
pcrh'o presidencial, o prcsídento escoJbei'ÍI
Art. 2." O sou teJ'I'itorio ó o mesmo da livramento um vice-pr•csirlonte, que. sorri .o
antiga província do Rio Grande do Sul. rl.e seu irnmediato substituto no cnso de unpedr·
accordo com os documento• 0 trndiçües his- monto tomporarlo, no rio renuncia ou morte,
toriCAs, não po•len•lo o~ l'Ospectivos limites perdo. do cargo 0 incapecídnd~ physicn.
ser modítlcados, cm cn>n nlgum, •inilo em §I." Não poder/r. ser esc~lhidlL, sob n~nhum
virtude do seu expresso tJOnsentimento, ma- pr•etexto pessoa da furn11ia do presHionte,
nifestado pelo orgão competonte.
quaesqu~r que B!ljam 1, nntnrezn e o grilo do
Art.3." Silo da sua exclusiva eompetencia parentesco,
todos os actos e medidas concernentes aos § 2 ... Tornando-a publica sem dOI)lOra, o
seus interesses pecullnres, ao QU~>lquer e.<pe. pre,idonto nii.o mnnterú. a escolha, sr contra
ele, nilo senrlo nr\mitthht a lntorvonçiio do olln mnniJilstnr-so a maioria dos conselhos
governo do Uniiio, salvo nos casos especifi· municip~tcs.
cados no nrt. 6" da Constituif)lio Federal.
Art. 11. No impedimento ou f.11tn do viceArt. 4 ." T11 mbem t\ dn sun com petencia tu<lo presidente, sedio successi vn mente chamados n
o que não estrl privntivnmente reserva· lo nos exer a presi·\cncia os secretnrlos do .Estado,
poderes da Uniiio, nos tet•mos duquelln con· na seNuinte ordem: 0 dos negoo1os do mterio1•
st\tulçiio.
e exterior, 0 dos negocias da fuzendn o o dns
Art. 5.' As despezns do s~u governo e ad- obra., publicas.
ministrnciio serüo feita, a expensns proprins, § 1.' o vlce-presidente su~cedondo no presi·
com o pl'Oducto rir re:ldns, tnx"s o contribui· dente em virtude de ronuue~n ou morte deste,
ções <lecre!adns polo pode1• competente, salvo perda do CArgo ou inCApacidade physica, ex·
o CASO de calamidade publica, no qual porlr.riL ercorrl a prcsidoncin ató " terminnçiío do pc·
ser reclamano o auxilio do governo ria Uniiio, período presidencial.
conl'ormo o disposto no nt•t. 5" ela Constitui· § 2." os outros substitutos servirão ntó s~r
cão Fet\eral.
e! oito e empossado o novo prssidente, CUJa
TITUI.o n
eloiçiio se f<l1•ú. dentr·o do sossentn. dias.
Art. 12. Nenhum cidndiio porlel'iL ser e~
colhido pura presidente, si. nlóm de reunir
as condições gcrnes de eleglbllidfldo esbLArt. 6." O appareUro governativo tem por tu idos nn Constituição Federal, niio fot• rioorgiios a presidencia do estado, a n1sembirin gr•andense nato, niío residir no estado c niio
dos represent~ntes e a magistmtura, que tiver mais de 30 a1mos de ida<le,
funccionnriio Mrmonicamonto, sem prejulzo Pa.rngrnpbo unico. Exigem-se os mesmos
da lndependencla que entre si devem guar- requisitos quanto no vice-presitl~nte •
de.r, nn orbit<L da sua respectiva com potencia,
Art. 13. Ao terminar• o. pcrrodo prcs!dcflnidn nesta constitui\·íio.
. dcncial, o p1•cslrlente ou quem. o substitua•
doixnrá o o:xorclcio do Cll1 gO, succellondo-Jhe
imn111dlntamenta o cidadão quo houve1• sido
eleito.
OA PRESIDEN'CIA DO ESTADO
Art. 14. O prosidc11tO niio poderú. exercer
noniiUm
out1•o emprego ou runeçii.o publica,
0.\P!TUI.O I
nom tomrn• pa1•te cm 'luatqum• empr= Industrial ou commer•c ai, como membro da
respocti v11 ndrninistrnçiio ou simplesmente
Art. 7.' A suprema direcção governa· como assoolndo.
mental e o.dministratlvn do Estado compete
Pnrngrapbo unlco, Ao vico•PI'OSidcnt~,
1

BES$ÃO llM

20

llll JONIIO DE

1895

157

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

qunndo estivar no oxorcicio do cargo, sorú.
impost11 o. mesma prohlblçiio.
Al't, 15. O proslden to perceboriL 111n subsidio
correspondente iLs necessidades do. suo. snb·
Histoncio. mo.terhLI o iLs dcspoZitS do roprcson·
tacão dccorrcn tos do cargo.
§ i•. O subsidio soró. 11xndo pela Asscmblóo.
dos Roprosentantes ntL nltim11 sessão antot•inr
o. cario. parlado prosidonclal, dnranto o qual
niio podot•á sot• a.ugmontndo nem diminuído.
§ 2.' Ao substituto do prosidonto, quando
em oxerclcio, compotlrti perceber o subsidio.
Art.. 16. Ao tomar posao do •en cargo, o
Pl'esi•lente furti. perante n. Assemblén dos Roprosonto.ntes, q no po.ra osso tlm o po.ro. o do
quo trata o art. 18 se reunlr:i. extrnordino.J•ia·
monto, si nü.o cstivot• l'unc ;tonando om sessão
ordino.rlo., 11 seguinte doclat•nçiio:
«Declaro quo soroi flui cumpridor dos de·
veres do meu clwgo, om cujo oxm•cicio nüo
fulto.rol jiLmllis iLs inspiruçüos do po.tt•iotismo,
da lealdado o t1n honro..~
Paro.graplto unico. O subst.itnto do pt•csi·
dente, qunndo teuhn. do n.ssumir n. nr:lministro.çiio do estado, fariL a mesma decla·
ração pcro.nte o conselho munlcipo.l da ca·
pito.!, si niio estiver reunido. o. Assemblóo. dos
lteprcsento.ntes.
CAPITULO II

JJa olciçno do presidente

Art. 17. O presidente do estado seriL csco·
lhido por sutrraglo 'directo dos olelcores.
Art. IS. A eleição olfectunr·se·hn sessenta
dins antes do tot•minat• o periotlo presidenciul.
§ 1" A o.put•o.çiio dos votos seri• feilt• pela
Assembiüa dos Reprosontnntes na mesma
rounião extrnordino.t•io. " quo se relere o
art. 10.
§ 2.• Si nenhum cidadão hoavor alcançado
"mo.ioritL o.bsoluta, o. o.ssemblén elegori•, pot•
mo.iorlo. dos votos rios seus membros presentes,
um dos dous mais votados na oloiçiLo directa.
Em caso de empate, bo.veriL segundo. votação;
consider~r-se·ho. eleito o mais velho, si occot•·
t•er segundo empate.
·
§ 3.' Na eleiçílo cm que fUr votado o Presidento do Estado, si nenhum cidadão houvm•
alounçndo a mniorio. absoluta o nquelle ni\o
tiver obtido as tres quartas po.1•tes dos sulft•a·
gios, procedet•·se·ltll o. novo. ololçiio, na qual
niio podorti. o mesmo set• votaria.
§ 4." Sm•ti. determinado em lei eapechL1 o
processo da oleiçiio o d" apuração.
Art. 10. E' inelogivo1 paro. o cargo do pro·
sidente quo.lquer pl\rente, conso.ngulneo ou
o.tnn, nos dous primeiros grilos, do presidente
ou do substituto que estiver cm cxerclclo ao

tempo do. eleição ou que hnjo. exercido o cargo
o.tó sciR mezcs antes.
CAPITU!.O III

Das

attl·iUuiçiJe>~

rlo JWt:sidcnte

Ast. 20. Como chcfo supremo do governo e
d11ndminlstro.çiio, compete o.o presidente com
pleno. responsabilidade :
Ju, pt·omulga.r as leis, quo, conlbrme as t•e..
gras adeo.nte csto.be1ecido.s, forem da sua com·

petencin. ;

2•, rlir!git•, flscnliSILI' e defender todOS OS in•
toroS8e> do e,tado ;
a•, or:;tnnisn.r, rcformn.t• ou supprimlr os
serviços dentro rins vet•b!IS orço.mento.rias;
4'1, C1XperlJr decretos, regulo.montos e instrucções para n llel e conveniente execução
dns eis ;
511 , convocar extt•nm•dino.rinmente a Assem·
blóo. rios lteprcsento.ntcs e prorognr !IS suas
sessõeS, qun.ndo o exig-ir o bom publico, ex-

pondo sempre os motivos da convocaçiio o
prorogaç;io ;
G" ,expor o.nnua1mente o. sltuo.çiio dos negocias
docstndoá Assomblén rtosRepreaento.ntes,lndi·
co.nJo·lhe as prov!donci!IS tlella dependentes,
em mensogem minuciosa, que remetter!\ a
respectiva secretaria no dia do. abertura do.
sessiio i
7', prepnro.t• o prqjocto do orçamento do.
·recolt.IL o dúSpezo. do Estado, para ser olfere·
cido ti nssomblén no começo dn suo. sessão ;
8•, contrahir emprestimos e reo.liso.r outras
operações do credito, rle accordo com as expressus autorisnçües do orçamento, discrimi·
no.ndo no. nppllcnçiio !IS despe?.ns que neste
estiverem contemplndas cnglobndumente;
9', autot•iso.r, no. fórm" ria lei, o.s deso.{lrOpriaçõcs por necessido.de e utilidade publtcn;
10, orgunisar o. fot·çn publictl do Estado,
rlontro da verbo. orçamentaria destinada o.
este serviço, dispor delln, distribull-o. e mo·
biliml·o., conforme ao oxigoncins do. mo.nu·
tenção do. ordem, segut•anço. c integridade do
tot•ritot•lo. Si o alistamento volunto.rio niio
bastar ao preenchimento dos quadros, cada
municipio, tm pt•oporçilo do numet•o dos seuil
lto.bltnntes, sem obrigado a supprir. mediante
sorteio, o contingente que os deve complo·
lar;
·
li "• mobllisnr e utilisar n guarda policial
dos municipios em CliSOS excepclono.es;
12''• oreo.t• o prover os cargos civis e mlli·
tares rlentro d!IS forças do ot•çamento, nomeando, suspendendo e domittindo os scrvontu·
o.rios, na !ilt•mn da lei;
13", prestnr pot• escripio todas ns informa·
çücs, do.dos e csclo.t•eclmentos que requisitar
o. o.ssembléa;
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14', roquislbar do governo da Unlilo o auxilio directo 110. força. fmlora.J, quando füt• nocossarlo, e reclamar contra os tuncclonarlos
fodoracs, civis ou militaras, qnoembarn~<Lrom
ou perturbarem n ncçilo lcgnl das nutoridn·
dos •lo estado ;
15', ostnhc1ecor a:dlviaiin ,ludlcinria o civil;
,. 10', resolver sobre os limites !los municl·
ploa,nilo porlondo, porém, alterai-os sem o ac·
cordo com os rospoctivos conselhos;
17, manter rolnçocs eom os Estndos da
União, podendo com ollos colobrar nj ustes,
convenções e tratados sem caractot• pellt.ico;
18, •iocla~•at• ~om olfeito as rl'.'!oluçúes ou
actos das <Lutoridades munlcipnos, quando
inMnglrem loisl'e•lor•fles ou do Estado;
!O, doci•lir os confilctos •lo .iurisdicçiio quo
se suscil.arom entro os cholos doa scrvi•;os
administrativos ;
.20, providenciar sobro a adminiatraçiio dos
bens do Estado o decretar a sua alienaçüo na
fórmo. da lei ;
·
21, orga.nisar e •lirigir o serviço rolntivo iLs
terras do Estado, ficando l"'Speital!ns ns poa·
ses do boa fó nollas existentes, desde que os
interessados provem polca moias regulares a
cultura atractiva o morada hn.bit
io·
res ao 15 de novembro de 1889 ;
22, desenvolver o aystema do vrnçao o
navegaçrio interna do Estado ;
23, conceder aposentadorias, ,jubilações o
reformas, sómento nas cnsos do invalidez cm
serviços 110 estudo;
24, conceder promios honot•ificos ou pecuniarios por notaveis serviços proa lados ao
Estado, segundo a lo! espacial sobt•o o as·
sumpte o do conformidade com o § 4' 1lo
art. 71;
25, pJ•ovidanclar sobro o ensino publico
primaria, gratuito o livre, ministrado pelo
Estado;
Paragrapho unlco. No oxorcicio das suas
funcçõos administrativas, o presidente será
assistido pct• trcs sect•otarios do Estado, da.
sua livre escolha: um, incumbido dos nego·
cios do interior e exterior; outro, dos nego·
cios da fazenda e outro dos nogoclos das obras
publiw.
·
CAPITULo

IV

Da l"cspousabilidado do Jll"csidcnto

A1•t. 21, O presidente, nos c!•lmcs do re·
sponsabilidado, sol'IÍ pt·ocassado poJa Assemblda dos Representantes o, desde que esta
deelr.ro procedente r.accusaçiio, sori• julgado
per um !t·ibunal especin.l composto •1o 10
membros do. Assombló.t, por ella escolhidos,
e dos membros do Supo!•lel' Tribunal.
Paragrapho unico. Soríio escolhidos pelo
tribunal ospecinl, dentro os sons membros,

o rcspecüvo presidente c o relator do pro·
cesso, funcclonando por parto da justiça publlcn o procurndot• geral•1o Estado.
Art. 22. O processo, julgamento e Jmpo·
slçilo da pena,nos crimes de responsabllldado,
aoriio regulados cm lei especial.
§ 1.' As penas consistirão om pcr•la do
cat•go, declaração do iucnpacldado para o
exerclclo de qualqum• emprego ou l'uncçiio
publica no E'tado, alóm ao uma multa po·
cunim•in..
§ ~-" O culpado nilo ficam. isompto da punição em que incorrer nos termos das lois
prmaos.
Art. 23. Nos ct•imcscommuns,o presidente
sori• submettido 11 pt•ocesso c julgmento perante n justiça ordlnat•ia do Esbtdo; cm . t:~cs
casos. porém, n. pronuncin. nü.o produzirá ot'·
feito legal, sem que seja procedida do assentimento da Asscmbiàn. dos Representantes.
Art. 24. No caso do at•tigo precedente,
bom como no de quo trata o nrt. 21, a reso·
luçüo da Assombléa será. tomntla por dous
terços dos sutrraglos dos membros !Jrcsontes.
Al't. 25. O presidente serti criminalmente
rcaponsabilisado pelos netos que attentarem
contra:
1", a Constitulçiio c as leis devidamente
promulgadas;
2", o funccionamcnlo legal da Assomblélt
dos ltcpresontantcs c da magistratura;
3", o exercício t•egular das liberdades politicas do cidndiio;
4", a tranqnillldado o soguranca do Estado;
5", a probidade e decoro da a•lministroçiio;
0", as leis orç,,rncntarias votadas pela As·
semblóa e a applicaçlio escrupulosa dos fundos
nellas consignados.
Al't. 20.' Salvo o caso do flagrante deiicto,
o presidente niio pcderti ser preso sinilo em
virtude do pronuncia decretada do accordo
com o disposto no art. 23'.
CAPITULO V
Dos secretarias de estado

Art. 27.' Exel'Cendo ns suas attrlbuicões
relativas á manutenção da ot-dem matorial, ú.
dl!'ccçiio dos serviços publlcos que lhe estiio
confi:~dos e O. fiscnlisn.çiio das rolnçües indus·
triaes no que interessam á communhão rio·
grandenso, o presidente ó auxiliado pelos se·
ct•otarioa do Estado, que prcsidlri•o ás respe·
ctlvns secretarias, ns;lm denominadas: I' do
interior o extoriot•, 2' da fazenda, 3' das
ob!•aspubllcns.
§ unlco. O prosidontc do Estado <listribuiró.
pct• essas secrotarins os serviços administra·
ti vos.
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Art. 28. Os soct•etarios do Esto.do niio ]lo·
rleriio ncoumulnr o oxorclcio do outro em·
prego ou funcCtio publica, snl vo o oxorclcio
mlerlno •lo outra socrebtrla do Eotndo nem
silo oleglvels pura qualquer cor~o.
Pat•agrapho unico. A acceitucüo do cnrgo
rlo secrctot·lo do Estado impm•tlt perrltt da
funcçiio publica que pot• vcntum cxer•;ll o
accoitunte, electiva ou uiio.
Art. 20. Os socrotnrlos do !lstodo sfi.o obt•igD.ilos a nprcsont~t· no pt•csi•lenlo rel11torios
nnnunos, que serão distt•ibuidos pot• todos o•
mem!Jros da Assomblén, na occasiiin cm quo
a esta für presento :L mcnsn.gmn Pl'O>!I1,1P.ncml.
Art. 30. Nos ct•imcs commuru:1, s~~· . u processados o julgados do nccordo com a.~ luis
cnnes, pCl'a.nto as justiço.s m·dinn.rins, sem

r.mmunidade
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Essas rcsoluçü•s, qualquot• que seja a sua
1\it•ma, sot•iio promulgadas pelo presidente
como lois do estado, nos termos do n.rt. SI,
Art. 34. Não poderão sot• objecto da lei as
medidas do natureza essencialmente admi·
nistt•atlva, quo serão decretadas pelo prosl·
dento, sem obesorvancla do pt•ocesso acima
estatuldo.

DA ASSEMBLEA DOS REPRESENTANTES

J)i,'ijJOSlÇÜIJii

!}IJI'IICS

alguma; nos de t•osp.'nStLbilidodo, sot•iie processados e julgados pele Su·

Art. 35, A assemblóa dos representantes
perior Tribunal; nos conno:xos com os do serl'1 eleita por sutrra~io directo dos oloitlit•es.
presidente do Est,do, pelo tribuno! campo· Art. 36. A pt·imoir" assemblóo. será com·
tonto para o julgamento deste.

posto. do quarenta o oito membros, n[o po·
dendo este numet•o set· o.ugmentndo ; poderá, poróm, ser dlminuido, om virtude do ro·
CAri'l'ULO Vt
soluç[o da assembléo..
Art. 37. A o.ssembléo. reunir·se-ba o.nnuo.l·
Da dcCI'Ctaçrro das leis
monto na co.pito.l do Estado, som depender de
convocação, no dia vinte do sotembt'O, o t'unc·
dois mozes contados do dia do.
At•t. 31.• Ao presidente do EstD.ilo comjlOtO ciono.rá por
podendo ser prorog111la ou convo·
a promulgação das lois, conformo dispue o abertum,
cada oxtraordinario.mcnto a sua reunião.
no 1° do nrt. 2Qn,
§ 1. 0 Oprimeil•omcz será. consn.g-ro.do, tanto
Art. 33;" Antes de promulgút• uma lei quanto
!ür possível. ii votação da receito. o
qualquot•, salvo o caso a que so rulero o despesa pB.ra
o anno seguinte, e o segundo ao
art. 33', o presidente fnrú. publicar com a oxo.me das dospezas
do o.nno anterior e â. adomaior amplitude o respectivo project.o acom· peão de qualquer mot!ida
da compotencia do.
panlmdo do uma detnllmda oxposiçiio do mo· assombléa.
ti VD.il,
.
§ 2.' Omandato dos t•epresontantes durará
§ 1. 11 O projecto o a cxposi~riio sorii.o envia- qu11tro o.mios; dentro do 90 dias depois de ter·
dos directamente aos intendentes municipaes, minado este prl!.!!o, etl'ectuar·so·ha novo. eiei~
que lhos darão a passivei publicidade nos cão, cm dia que o pt•osldento disigno.r. '
§ 3." As sessões da. o.ssembléa serão publicas,
respectivos municlpios.
§ 2." Após o decurso !lo tres mezes, conta- salvo quando, cm ca.so oxccpclono.J, o contm·
dos do dia em que o pt•ojocto fôr publicado na rio fi•t• deliberado por dois terços dos votos
séde do governo, serão transmittidas no presi· dos membros presentes.
dente, pelas auctoridades loooes, todas as § 4." As suas doliberacüos serão tomadas
emendas e observações que !orem formulailns por maioria rclo.tiva do votos, salvas as ex·
por qualquer cidadão lmbltante tio Estado. copçõos consignadas nostu Constltulcüo.
§ 5,' Niio po~r ló. funccionor sem que este·
§ 3.' Examinando cuida•losamento essas
emendas e obset•vações, o presidente manterti jam presente~ '""lado e mais um do. toto.li· ·
innlteravel o projecto ou mod!ficnl·o·ba de ,.Jade dos seus motni•ros.
§ 6. As votu~'''·' poderão ser symbolicas
accordo com as guo julgar procedentes.
§ 4.• Em ambos os casos do paragraplto ou nomlnaes, ...i.o sondo nunco. pot·mittldo o
antecedente, será o pro,jecto, mediante pro· eset•utlnlo secreto. Sempre que os votos hou·
mulgacüo, convertido em lei do Esta•lo, a vct·e;n do sot• dados pot• osct•ipto, seriio devi·
qual sorà. rovogotla, si a maioria dos con- tlo.m..:u~o nssigno.dos.
selltos municlpaes t•oprosentat• contra olliL no Art. 38. Silo inolegivles para a nssembléa :
1 Os que n[n são allstaveis como eleitores,
presidente.
Art. 33. Os preceitos do artigo precedente nos termos do art. 70 <lo. Constitulçiio Fedo·
niio abrangem tts resoluções tomadas peh1 As· rnl ;
somblt\a, no uso d11 compotonci11 quo lhe u li Os que ni.o residirem no Estado qu~tro
annos, pelo monos, antes da eleição.
contill'ida nos arts. 46, 47 e .Js.
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Pnrngmpho untco. Sorfio regulado Hom lei
os casos doincompnt.lbllldado ololtornl,
Art. 2!1, O mand~tto do l'dpJ•oscntnnto ni<O
soriL obrlgatorlo; podori• ser ronunch•·lo om
qunlquor tempo, o t11m !Jom cassnrlo pela
mnlorln dos olei toros.
AJ•t. 40, Qunndo occorrcr ~tlgumn vngn rlc
roprosontauto, poJ• qunlqnor cnus11. inclusivo
l'cnuncln., tL mesa dn. tLSscrnbló/1, ou, no inter·
vallo das sossücs, n. rospoct.ivn. soorottLt'itL dn.·
rã conhocimonto !LO presidente rln Estudo,
que provtdoncinr1\ immcdiniameuto ]ltLJ'IL q no
sojn prohonchidn.
Art. 41. Snlvo o ci\So do llngranto dolicto,
os roprcsentnntcs nilo porloriio ser presos nem
procoss!Ldos criminatmento, som proccrloJ• li·
concn dn Assornblrla.
Art. 42. O mandtLto do roprcsontiLnto ó incomp1Ltivol com o oxercir.in do qunlquor outrn
funcÇiiO publicn diii'ILnto ns sessões.
Art. 43. Osroprcsontnntos pcrcebonio, durante ns sessões, um subsidio que n Asscmblr\a
ftxn.riL no fim do qulltJ•ionuio llntorior, bom
como aos que residirem türrL d!L c!Lpltnl ·será
arbitrad!L uma njudiL do cnst.o proporcional
i\s rllstnncins,
AJ•t. 44. Ao tomarem assento, os representantes nssumh•iio compromisso formni da bom
cumprir os sons devores.
Art. 45. A nssombló~ vcrificnr1\ o reconho·
com os podm•os dos seus memb1·os, com1IoriL n
sun. mesn. o commissõos, o Ol'b'lLttisrLrú. o seu
regimento interno, que disporá sobt•e n folrmn
dn communicnções dn nssomblón com o prcsl·
dente do Estado, bom como sobro lL solomnidade diL abm•turn o encorrnmento dn.< sessões·
§ 1. 11 Ao presidenta dJL n.sscmblCn. incumbo
providoncinl' f!Oht•o :L policia o segurn.nçn. •lo
lntoriot• e extcriot• do e•lificio em que olln
funccionnr.
§ 2." Pnrn esse fim poderti J•oquisit:Ll' n for·
Çl1 nrmndn q110 JUr iiiiiiSpOnSILVei e 11ispot•
do lia ~nrn mnntor n ordem o gnrontir n li·
bordndo da discUIISlio o dns doliboroçõcs,
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•t••, Votnr todos os motos lndisponsaveis

manutonçiio dos serviços •lo utillldndo
publica cron•los dor lei, sem Intervir por
qualquer fót•mn nn rr.spcctiviL organlzao;iio
o oxccucã.o.
511 , Determinar n. murln.nca tcmporn.rin. ou
ditinltiva da cnpltai do Estado.
0". Resolver sobro os limites terrltot•iaes
1lo Estudo, na fórma do nr. 4• da Con·
stitni\•iio Jlodoml, não podendo dispensat• a
inrormn(;üo do presidenta.
711 • ·Processo.r o presidente e concorrer
pnrn o sou .fulgnmonr.o, conl'oJ•mo dispõe o
ar·t · 2 i", nos crimes do J'eRponsabiitdnde
e intervir no processo qnnnto nos crimes
communs, dn tüt•mn do nrt. 23•.
s•. Vazar !L apUI'nçiio dn oloiç[o do PI'O·
sidonto o rocobot• d'oilo a declarnÇiiO a
quo so t•ofet•o o art, 10".
0" l'ixnr o •ubsidio do prooiolente c o dos
represou tantos,
Art. ·17-Só iL a>scmblria compete lançar im·
postos:
I Sobro exportação;
ii Sobro immovois rul'ncs;
III Sobt•o tt•ansmissiio de pt•opriodndo;
IV Sobre hcrnncns o lcgndos;
V Sobro titutos de nomeação e sobre vencimentos dos f'uncclonnrios do Estado,
§ 1." A cxportn~iio de pt•otluctos do Estado
o n transmissão de pJ•opt•iedadc deixnriio do
sm• tJ•ibutndns, logo que n nrrecadnçiio do im·
posto chamndo territoJ•iai estiver convenien·
temente roguiaJ•isnda.
§ 2." Tnmbom compete exclusivamente á
assem bién crenJ•:
I Taxas rio solto quanto aos documentos
som ca!'nctet• fedom.! o quanto aos negccios da
economia tlo I~tndo;
11 Contl'ibuiçile< postaos o tole:;raphlcns
quanto aos correios " tclegrnpllos que por
couttl do Estado tilrem estabelecidos.
§ 3" Compete oxclusi''"monte no município o imposto da docimn urbana.
Art.• ·IS - PodOJ'Ii n nsson;bloln tribo·
tar n itnportn~iio do me!'cadorins cstrangeirns destinadas a consumo no tcrritorlo
do Estado, revm•tondo a ronda do imposto pnrn o Thesouro Federal, quando n contribul(oiio tive!' por ctl'cito collocnr cm con·
di\'Ões do igunldiUlo, quanto nos onus fis·
('aes, os productos 1la. industria rio.. gra.n-

Art. 4G. Compete privntil•nmento :\ nssom·
bir\a:
1.• FixnJ• nnnunlmonte a despem e orçaJ• n
receita do Estudo, reclnmnndo pnrn esse fim
do presidente todos os dndos o csclarccimen·
too do que carecei'.
2,• Cronr, nugmentar ou snpprimir contri· dcnse e os simihu·cs. estrangeiros.
buiçõcs, taxas ou impostos, com ns limita· Art. 49' - Dos decretos e resolu~úcs
\'ÕilS cspecitlcndns nn Constituiçilo Fcderol e que n Assemblên ndop~tr no cstricto uso
das 1\ttribui~ões dofinid1LB n'cstc capituiQ,
nestn.
3'. Antori= o presidente n contrahir a sua IIICSIL dnriL conheeimcn!J) nutben·
cmprestimos o renlimr outi'ILS opernçõc 1ico ao presidente, a quem eumprlril darlhes cxecu~ão, como leis do Estado:·
sdo credito.
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paradas pelos juizes rllstrlctaes, ns suspeições
postas a. estes, c ns nppe!Juçõos intorpostns
elas sentenças que os mesmos houverem pro·
Da 'lllO.ffÍSll'alura
fet•ldo, bem como ,lulg~triio as causas de mais
Art. 50'- As funcçõcs jurlicillllS sOI'iio de quinhentos mil róis.
§ I.' Exei'Ceriio no crime as f'uncçücs dos
exercidas :
juizes de direito da nntign. orgo.nisnçilo.
I Por um Superior Tribun11I, cujn sótle § 2. u JuJg!Lriio, fóm da sóde do Superior
sem a cupitul do E<tudo;
Tribunal, ns suspeir;õos postas no juiz do co11 Por juizes r1o comurcu;
marca visinha.
III Pelo ,jury;
Art. 5G. Silo considera•los maglstraddos,
IV Por juizos rll•trictuos;
para todos os elfeitos lega~s, t?ómente os
Art. 51. OSuperior Tribunal compOI'·SA·lla memb1•os do Superlot• Tribuno! e os juizes de
de sete juizos, que r1o sou selo eacoJheriio o COffifLl'.!(L.
respectivo presidente.
Parngrnpho unico. Os mngistrnlos só per·
Paragrupho unlco. Os seus membros. do· deriio os seus cargos em virtude de sentença
nomínados desembargadores, em·ii.o nomeudos judicinl i e a sua remoc;iio só podet•ó. ser. dopelo presidente do Estudo de entr·e os juízes terminada a pedido. ou mediante processo
do comarca, pela ordem dn antiguidade,
em que fique provada 11 iuconveniencln da
Art. 52. Compete no Superior Tribunal: sua continuação no. respectivo. comarca.
§ 1." Decidi!• os conflictos do jurisdicçiio
O proces<ao pode1•i\ começar por iniciativa
que se susciturem entro as autoridades judi· do p1•ocurador ~er11! do Estudo, representa·
çii.o motivada do conselho municipal ou do
clurlus ou entre estas e as administrativas.
·
.
§ 2.' Julgur o presidente e os seci'Otnrlos qu11!quer cidadão.
de Estudo, quanto aos crimes do responsnblll· Si jolg<Lr conveniente a romociio, o Supeda<lo, nu r.írma dos art. 21 e 30, bem como l'ior Tribunal dnri• conhecimento no presiprocosEa!• o julgar os seus membros e os juizes dente do Estado, ficanrlo avu!;o o jUIZ ntó
occu!'er vaga que cllc possa preencher.
de comarca quanto aquelles crimes.
§ 3." Julgar cm ultima instancla ns causas
Art. 57. Os magistrados niio .ercoberiio
cu,io conhecimento lho competir, medeante emolumentos.
appellnçiio:
Art. 58. Funccionnrá nn sóde de cada
§ 4.' Organisar annualmente a relaçilo dos municiplo ojury, mantida a sunactuni com·
juizes de comarca mais antigos e envial·a petencia, com appollaçiio pnr<L o Superior
ao preslden te do Estudo para ser por ellu Tribunal.
rogillada a nomeação dos que devem precn· Art. 50. O pre<idonte do Estado nomear;,
quntriennnlmente,p<Lra ca•'a um dos distrlctos
cber as vagas abertas no Tribunal.
§ 5.' Julgar todas a• causas propostas mu01cipue•, o juiz .districtai, ao qual compete
contra o governo do Estado, funda•las em preparar e juli:a.r todas as causas c!veis até o
disposições da Constituiç•io, leis o regula- valor de 50U$, com appellaçiio pnra o juiz de
mentos do Estarlo, ou cm contractos cole· com!Lrca..
brados com o mesmo governo, bem como as § I' AO juiz districtal da >éde de onda mu·
causas provenientes de compensações, reivin· uicipio comp~~to mni, :
1.' Preparar as causns civeis no municldicações, lnrlemnlsa~iio de projui~os ou
quaesquor outras, J.lropostas pelo govel'Do do pio, de valor excedente n quinhentos mil
réis.
Estado contra. particUlares ou vlco-vcrsa.
Art. 53, Ao presidente do Superior Tri· 2.u Preparar os pl'ocessos criminacs da.
huna! compete organisar a respectiva. secre· competcnclu do jury ató n pronnuncia extarla e o regimento Interno, mandando pu· cluSive.
bllcal·o ; nomear os funcciona.rlos da. secre- 3." Prepa1•ar e julgar os processos rios
taria e lhzer publicar annualmente a. collec· c1•imes em que os réos •o Jlvr11m soltos com
appo!JaQiio para o juiz do comarca.
çii.o dos .Julgados o decisões do Tribunal.
Art. 54. Os juizes de comarca serfio no- ~ 2.' Os juizes dlsll'ictaes, na sua lhltn ou
meados pelo presidente do Estado, medennte impedimento, soriio sub;tituidos po1• sup·
concurso rcallsado perante o Supm•ior Tribu- plantes igualmente nomeados pelo presidente
nal, do entre os concurrcntes que forem jul· do Estado.
gados habilitados sem depondoncia de di· Art. 00. Para o fim rle representar o defender os interesses do Estado, os da justiça
ploma.
Os cidadãos que houverem sido classificados publica o os dos intordictos e ausentes pe·
duas vezes por unanimidade do votos podo!•iio rnnte os Juizes e trlbunaes, será instltuldo o
ser nomeados sem exlgencla rio nova prov11. mlnlsterlo publico. composto de um procura·
Art. 55. Os juizes, nas suas rospoetlvas dor geral do Jlsta•lo, nomeado pelo presl·
comarcas, julgariio no clvol as causas pl'O· dento deste dentre os membros do Superior
SEOQÃO TEROE!ltA

Senado "Y' •• u

iL

IJ
'.

'e
'
'

t

t

162

ANN AES DO SENADO

Tribunal, e do promotores publicas, cujas
attJ•!buições serão definidas em lei.
Haverá um promotor om cada como.rca,
nomeado pelo presidente do cstado.,sob proposta do procm•ador ger•al, a quem soró. lm·
mediatamente subordinado.
Art, 61. A dec!súo dllS causas om que niio
forem envolvidos menores, orphiios ou quaes·
quer !ntcrdictos, podor•l ser proferida cm
,juizo arbitral, si ossim accordarom os !ntorcssados, .

gt•ados ó. votação rla despeza o receita mu·
niclpnos do anno seguinte, ao exame das
contas do nono anterior, r\ adopçíio de medidas connexas com o orçamento, 11 cuja
confecção serviriio de bnse as informações o
da•! os ministrados pelo Intendente.
A1•t ao. AO intendente, como chefe da
ndm!nistraçiio municipal, compete dirigir,
tlsc•iiBar e dofonder os interesses do municipio, organisar, ref.ormur ou supprlmlr os
serviços sem cxcedcrasvcrbnsorçnrnentnrillB,
adoptnr, em summn, todaR as medidas ndmi·
nlstrativas do utilidade municlpn!, de nccordo
TITULO III
com o orçamento respectivo, exceptuados os
serviços que incumbem aos juizes dlstrictaes.
Da oroanisaçt1o munlc~wt
Compete-lho lambem convocar extraordi·
Ar. 02. O ter1•itorio do Estado, sob o ponto narlamente o con>oibo e prorognr as suas
de vista administrativo, sera dividido em SlliSões, expondo sempre a necessirlarle que
munlciplos.
houver motivadonconvoooçiio ou prorogaÇJio,
§!.'Cada um delles sera inrlopnndonte na Art. 07. O intendente perceberá uma regestiio rlos seus interesses peculiares, com muneração pecuninria correspondente ao
ampla fncul•lo.do de constituir e regular os cargo, & qual será fixada pelo conselho na
seus serviços, respeitadas as dispssições da ultima sessiio anterior a cnda perlodo arlmi·
Constituição.
.
nistrat!vo. A remuneração do primeiro ln·
§ 2." o que niio estiver nllS condiçõe d, tendente sera tlxnda na primeira sessão arprover ás despeZIIS exlgldns pelos serviços dmaria do conselho.
que lhe Incubem poderú. reclamar no presl- Art. 6S. Será dividido em districtos o ter·
dente do Esta•lo n. sua annexaçiio n um dos )'itorlo do munlclpio, e para cada um del!es o
munic!pos llmitrophes, devendo o presidente mtendentc nomeará um sub-lntenrtente, que
supprimil·o, mesmo sem reclnmaçiio si veri· exercerá as funcções de auctoridade policial,
car aquel!a defi"iencrn de meios.
bem como as que lhe forem delegadas pelo
Art. 03. O poder municipal serr\ exercido, primeiro. Na lei or~anica seriio estabelecrdas
na sóde de cada municlplo, por um lnten· em detalhe as attrlbulções de um e de outro.
dente, que dirigirá todo os serviços, e por Pa~ngrapho unlco, Os sub-Intendentes perum conselho que votarú. os meios do serem c~berao lambe~ uma remuneração pecuniael!os creadose mantidos.
r1a fixada na forma do nrt. 67.
Pn.ragroyho unico. O Intendente e o con- Art.69. O!ntendente,·os sub-Intendentes e os
selho serao simultnnenmente eleitos pelo membros do conselho, pelllS 1111tas ou crimes
municlplo mediante su1fl·aglo dir·ecto dos am que houverem incorrido sorüo processdos
cidadãos, de quatro em quatro annos.
e julgados pelo,iulzdecomarca,com appel!ação
Art. 64. Na sua primeira sessiio, o canse- paraoSuperloor Trlbunal,em virtude de quei·
lho elaborará a lei organlcn municipal, que, '"' de quem se julgar ofl'endido ou mediante
promulgada pelo intendente, regerú. o muni· rlenuncln <le qualquer munlclpe. Na lei or·
clpio, e só poderri ser reformada sob proposta ganlca será regulado este assumpto,
fundamentada do intendente ou em virtude Art. 70. Haverá em cada munlclplo uma
de represenb1çüo de dous terços dos eleitores guarda munlcipal,incumb!dnrlo policiamento.
mun!cipaes.
Ao Intendente compete organisal-a, distri·
Nessa lei sera determlnndo o numero dos buli-a o dispor della, conforme as exlgenciBs
membros do conselho, estabo!ecirlo o processo do serviQo, niio excedendo. a despezn consl·
para as e!elcües de caracter municipal o gnada .no orçamento.
prcscrlpto tudo o que for da compotencht do
munlclpio.
TlTULCfiV
Paragrapl1o unico. A lei organlcn do munlc!Jlio determinará o processo para n decre·
do orelem. e Jlt'OUI'Os.ça no
taçao das leis munlclpaes pelo Intendente, Gm·ant!al, {}CJ'acs Estado
estatulndo um prazo rnsoavel para a publicação prévia '<lo projecto e a obrigaçao do
revogai-a•, quando assim reclamar a maioria Art. 71. A Const!tulçito oll'ereoe aos habitantos do Estado as seguintes garantias :
dos eleitores do municlplo.
Art. 05. Os conselhos reunlr-sn-lliio ardina· § l." N!nguem póde ser obrigado a flue~
rlamento uma vez po1• nnno,durando a sessrro ou deixar de lllzm• algu mr> cousa slniio om
dous mezes no maxlmo, que serito cansa- virtude da lei.
·
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§ 2." Nenhum~ loi, s~lvo o caso do
art. 33, ser~ promulgada sem n expo·
slçiio •los motivos quo a justltlcam o
sem havet• sido previ~monto publlc~do o
respectivo projecto com um pro2o não lnfe·
I'iOJ' a tt•ea mezes.
§ 3," Nenhum~> lei tor1\ etroito rot.ronctivo,
sondo, portanto, resguni•dndns ns condiçü""
materlacs dos J'uncclonnrios que us rornrmas
admlni t,J•ativas ou politicas utrcctnram.
§ 4. 0 Todos siio i:.runcs perante a lei.
OEstado nií.o admitto pril·iioglos de nasci·
monto, dosconhcco foros do nobrozn, considc·
r~ oxtlnctas i1S ordens 11-moJ•ificus existentes
o todas ns stm.H prorogn.tivn.s o regalias~ bem
como os titulas nobiliarchlcos o do conselho,
do accordo com o§ 2~ nrt. 72, dn. Co11stitui·
ção Fedoml. Não se priv~. porém,do instituir,
premias honorificas, como mfldalhns humn·
nitn.t•hts, de cami>o.nlm, inrlustrln.es, som que
•lccorrn do tnes premio; um só privilegio, de
qualquer espccio,
§ 5.• Não siio ndmlttidos tambem no ser·
viço !lo gstado os privilegias de diplomas .,,.
colasticos ou acndemicos, quaosquer que se·
,jam, sendo livro no seu torritorio o exercicio
do todas os pJ•ofiss1ies do ordem moral, int el·
lcctual o lurlustrlal.
§ 6." Os c~rgos publicas civis soriio PI'O·
villos, no grUa Inferior, mcdinnto concurso,
ao qual sm••lo indistinctamento admittidos
todos os cidad[os, sem quo aos concurrontes
s~ja exigivol qualque1• diploma. O provi·
mente dos cargos médios serli. feito em vir·
tudo <le accesso por antiguidade c, excepcio·
nalmonte, por morito. Os cargos superioi'""
serão de li TJ'O nome•çiio do governo, com
exclusão tambcm do exigencla de diploma.
§ 7.• Todos"" individuas o conftsoiíes r. li·
glosno podem exercer Jivromonte o sou culto,
associando-se para asse fim o adquirindo
bens,. obsei•vndilS as disposições do direito
commum.
§ a.• A monogamia é cnndiciio essencial li.
organisuçiio da t'am!lia, mediante o cllSamento
civil, cuja celobrnciio serli. gratuito, ni'io de·
pcndondo da observancla de cercmonlas rc·
ligiosas, que se ctrcctuaJ•iio antes ou depois,
confoi•mo o desejo dos conjuges.
,
§ o.• E' garantido nos habitnnlos do Estado
o culto dos mortos, mediante a Instituição dos
cemiterios civis, administrados pela autoridade municipal, sem p!•ojulzo dos cemlterios
particulares Instituidos polns corporacões re·
llgiosas, ficando abolidos todos os pt•Ivileglos
fuuerarios.
§ 10. Será leigo, IIVI'O o gratuito o ensino
prima1•io ministrado nos estnbolocimentos do
Estado.
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§ 11. Nenhum culto ou igr·rj11 gosnrá do
subvonçíi:o officlnl, nem teri• reln(;1ies tlo dopen·
donci~ ou alllança com o governo do Estado.
§ 12. A todos os cld~dãos é licito associa·
rem-se o reunirem·sc livremente o sem
armas, no torrito••lo do Est~do, não podendo
lnt•rv!r a policia siniio parn m~ntm• n o••dem
pu blicn, quantia esta for pertnrbntia, ou
quando os convoco.dores da reuniiio, allegan·
do receios de perturbaçiio, requisitarem a inteJ•vençito pohcial.
§ 13. g• pormittido u qualquer vessoa ro·
presentar, mediante petição, nos poderes pu·
blicos, denunciar abusos das autoridades o
promover n. responsabilidade dos culpados.
§ 14. Em tampos nOJ"macs, qualquer individuo pódo entrar no territOJ•io do flstado
ou dollo sahir, com sua fortuna e bens,
quantia o como lho convier.
§ 15. Aca•a óo asylo inviolavcl de qualquer
pessoa.; ningouom pólio ali i penctt'al•, ú. noute
som consentimento do morador, siniio para
nccudir a vietimas de crimes ou desastres,
nem durante o •lia, sinão nos casos o pela
lórma que a lei prescrever.
§ 10" Em qualquer assumpto ó line a ma··
Dif~St oçiio do pensamento pchL imprensa, OU
poh; tribuna, re•pondondo cada um pelos
crimes comrnuns que comrnettet• no exercício
do"a liberdade. Niio ó pormittido o annony·
mato, cumprindo que o.i .esct•iptos se,ia.m n.ssi·
gnndos pelos seus respectivo; nuctor·cs, Em lei
especial set•iio determinadas os condiçües o pe·
nalida•'cs refeJ•cntos nobriguçiio imperiosa da
nssignntura.
§ 17. Nenhuma ospocio do trabalho, indus·
tria ou commo•·cio poder:\ ser pro:lil>id~ pelas
autoJ•idadcs do Estado, não scudo pcrmittido
estobolecei' lois que regulamentem qualquer
proftssiio ou que obriguem :1 qualquer tr~balho ou industria,
,
§ 18. Ficam llbolldas as lotorf:;s, n[o sendo
!leito ao Estado transformar o vicio cm tonto
de receito.
§ 19. Todo o cidn<liio póde sei' a•lmittido
nns cnrgos publicas, civis ou militai•cs, quaes·
quer que sejam as suas opiniões, sem outra
dlstincciio que niio <los serviços que haja
prestado ou possa prestar, a das virtudes o o.
aa aptldiio.
§ 20. Fazem pnrte integrante dessas gurnntlns as que estlio especitlcndn.s nos§.§ 13, 14,
15, 16, 17, 18, 10, 22. 23, 25, 27, 28, 2U, o 30
do art. 72 da Constituição Fedoi•al.
§ 21. Nos serviços o obras do Estudo fei'Ó.
ndoptadn a concll!'rcncla publica, so s pro que
for possl vol.
A1•t, 72. Os ofllcines d« força pulillca do
Jlstntlo só perderão os seus postos cm vil•·
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tude do sentença, que os condomno n um Art, 2.• Votndn n Constituil)llo o promul·
anno do prlsiio o que passe om julgado no· gadn pela Assemblón no oxorciclo do podere&
juizo competente.
"!'llstitulntos, elogoró. esta .e~ seguida o pro·
Art, 73. Os funccionnrios do Estado siio os· stdonto do E~lad~, por mlltOI'tn absoluta do
tricto.mente rcsponsuvcis pelos nbusos e omis· voto~, na prtm.el!'tl votaç 11~, o, si nenhum
sões que commottorom no exerciclo dos seus cnndidnto n obttvor, por maioJ•Ia J•olatlva na
cargos, dos quaes serão destituidn• em vir· sogun~a.
.·
tude de sentença condomnato!'ia proferida no § 1. O pre•!donto, o!oit9 na fórma deste
processo a qu" rorem submottidos, de nccordo ~l'tigo, ox~rcor~ n P.~·o~'don~I~ do Esttlllo du·
com as ]Jrescripções iegaes.
Janto o Pilmono pouo lo P!O~tdencml.
.
.
.
§ 2.' Conciuid<L essa eletÇlLO, n assemblóa
Art. 74. Ficam supprl!l'tdas. quaosquer d!B· daró. por tormlnnda n sua missão consti·
tfncções entro os funcctonnrtos pubfícos do tuinte, o paosaró. n funccionar ordinariamente
qundro e os simples jornaleiros, estendenrJo. dumnte o tempo que JbJ• lndlsponsavel á
se a estes as vantagens de que gozarem conlecçiio do um orçamento provisorlo da
aquelles,
rlespeza e roceit~ do Estado, que devorO. vi·
Art. 75. Nenhum funcclonario poderá re· gorar ató o dia 31 de dezembro.
oeber, sob qualquer pretexto, remuneração Art. 3." As actuaes intendencias dos munidos partea relo• serviços que lhes prestar em clplos tlarlio as necessarias provir'enci:os p:ora,
virtude do.s suas funcções.
dentro de cinco mozes apóz a promulgnçiio
da Constituição, eJfectuarem·se 11!5 eleições
municfpaes.
TlT1JLO v
§ !." O processo da eleição é o quo cstó. do·
terminado
no> <iecrotos ns. 200 A, do 8 de fe·
Da reforma da Constítuíçao
vcroiro, 5ll, de 23 de junho o 063, de 14 de
agosto, tudo de 1890, com as motl!Hcações que
Art. 76. A Constituição poderá ser refor- fm•em ~•cessarias, sem projuizo da verdade
mada, ou por lnlclatlva do presidenta do Es· do sufli•ng;io, mer1iante flscalisaçü.o ampla.
tado, ou em virtude de petição rt~ maiorin § 2" O município que, ·ató o fim do anno
·dos conselhos munlcipaes.
de 1802, não houver decretado a sua lei orga·
§ I.• Quando a relbrma for promovido pm• nico, sm·a submettido, por acto do presidente
!nlcinllva do presidente. cumprlró. a ~ste PU· do Estado, t1 de um dos outros municiplos,
bllenr o respectivo plano, o qual prevnlec-rá até que o municipio su,ieito a essa lei a ro·
sl, dentro de tres mezes, for approvado pelo Jbrme pelo processo nella determinado,
mnioria doa conselhos municipncs.
§ 3.• N11 primeira eleição, os conselhos mu·
§ 2.' Si a reforma for pedidtL pela maioria nicipnes se comporão de sete membros, com
dos conselhos, o presidente dará publioldade a excepção do munlcipio da enpitnl, cujo canse·
petição, expondo-o O. apreclnçilo public• du· lho se comparti. de nove.
rante tres mezes; findo esto prazo, si aquelln § 4." A' proporção que se forem organisan·
maioria mantiver o seu pedido, o presidente do os munclpios, o governo do Estado entre·
promulgará a reforma.
gar·lhcs-ba a adminlsti•açlio dos serviços que
pela Constituiçõo lhes competirem, liquldan·
do
a responsabilidndo da atlminlstmçõo cen·
TITULO Vl
trai no que se refere a esses serviços e ao
pagamento do rospectivo pessoal.
Artigo unlco. Silo insh:nlas officines do Es· Art. 4.''-Na organlsação do pessonl dns
tado as do pavilhlio tricolor da malograda repartições do serviço do Estado, o presidente
poderó. conservnr os nctunes funccionarios ou
Republica Rlo·Grandense.
uotneD.l' livremente outros cldadilos.
. .
Paragrapbo unico. Antes dessa organlsação,
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS
que será terminada dentro de cinco mezes,
Art. 1'. Na sua primeira reunllio, que terá depois de promulga•la a Constltuiçõo, nito
começo no dia 25 do proximo moz de ,junho, aproveitara a esses funccionarlos o disposto
a Assemblóa dos ltopresentantes runccionnró. no art. 73.
com podel'!l• especiaes do eleitorado para dls. Art. 5.•-Nas primeiras nomeações para a
cutlr e votnr a constituição, tendo por base magistratura do Estado, o presidente contem·
o projocto publicado pelo governo do Estado, plarti, quanto lho pet•mlttil•" melhor compo· bem como para eleger o primeiro 'presidente •lção della, os actuaes desembargadores e JUi•
zos de direito de melhor nota.
do Rio Grande do Sul;
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Art. a.n-Qs serventun.rios do justiço. quo
36• sm;sÃo m>r 21 nm ruNHO DE 1895
par ol!e\to do. nOVO. Ol'go.n\sação, '1\caJ•em em
a\sponib\1\no.de, Sel'ÜO pt•el'eridos, tanta quO.n·
Prcsidancla do Sr. Manoel Victorino
to tbr passivei, no preenchimento das vagas
que se t•brlrcm,
·
Abertura. da. BCI!IIii.O- Leitura o
Art. 7."-0s intendentes serão nomeados su~biARIOapprovn.ç11o da nc\a. - gXI'KOIRNTI~ - Po.recer
pelo p~csidcntc do Estado no primeiro poriodo - Uhcursos do~ Sra. Morn.e11 Ba.rro11, Generoso
muniClpal.
Ponco, Pre11idonta e Cos~a. Azevedo- OnDinl
no nu.- Votn.çiio do projecto do Senado, n, 8,
Art. 8."-Serltc!evado, cm uma dn.s prnçns ele
i"95- Do11empa.to da votnção do nrt. to da.
p)lbllcas do Estudo, um monumento õ. memo- proJIOslcü.o
da. Ctlmartl dos Doputudos, n. i, rla
rio. de Bento Gonçulves e tlc •eus gloriosos 180.,-2.. diiôiCUII~i'io ria proposicii.n do. mesma CD.•
compnnheiros da cruzn.dn: 1ln 1835, lo:;o que mn.rn, n. 89, do 18!H- Dlacur11oll doa Srs. Go·
os cofres publicas o perm1ttam, si antes nini- m"" de Cn~~tro, Leite o Oiticlca, Gomes de Cnstro
ciativa particular nua bouvei' satisfeito esse e Lapér- Roquorlmonto deste Sr.- Obaernçõea do11 Sra. Pr1Hddente e Lnpér- Encerra•
po.triotico tributo.
monto da. diflcnssão e votação - 3• dll!oUiaão
Mandamos, portanto, o. todas as o.uctnrida- da proposiçii.o dn. Ct1mnru., n, 49, de 1894- Dia·
des a quem o conhecimento e oxecuçüo destn. curiiOII do11 Sra. Moraea Barros, Lei\e • OiUclcn.
e Morn.es Barros- Ordem do dia 2!.
Constitul~ão perte~cerem, que o. executem e
façam exeeutur e obset·vo.r tão fiel e inteiro.·
mente como nella se contém.
Ao meio dia comparecem os 48 seguintes
. Publique-se e cumpra-se em todo o territo- Srs. Sena•lores : Joilo Pedro, João Barbaiho,
rw deste Estado.
J. Catundo., Gustavo Richard, Joaquim SarSoJa. das sessües da Assemhlóa Com;tituinto mento, Francisco Machado, Costa AzeTedo,
do IUo Grande elo Sul, em Porto Ale•J•e 1•1 Antonio Baena, Gomes de Cnstro, Pires Fer·
de,iulho tio !8!ll. 3" da Republicn.-Dt• ~ C~rlo.< reira, Ct•uz, Coelho Rodrigues, Nogueira
BarlJosa Gon-çalvtM, pt•e:!id(•Dte.- Frede1·icn Aecioly, Joilo Cordelro,.José Bernardo, Alm\no
Bastos, 111 secretnrio.- Josd Carlos Pinto AITonso, Oliveira Gnlvõ.o, Abdon Milanez, Al2 secrot!1rio.-,1ntonio Som·e... de Barct•llos' meida Barreto, Corrêa •le Araujo, Joaquim
-Antonio Antunes Ril;as.- Al~:aro Bflptiçra' Pernambuco. Rego Mello, Leite e Oitldeo.,
- .tiw·elirmo Pinto Barbo:a.-Dr. J1rtlmr 'no: Messias de Gusmiio, Leandro · Mnciel, Rosa
mcm de Cll.roallw.- Apparicío •llaricHSC da Junior, Vlrgilio D•mnsio. Eugenio Amorim,
Sil-va.- ,tlfrcdo Olementr. Pinto.- Dr. Ccte· Domingos Vicente, Gil Goulo.rt, Mo.noel de
tano lgnaci•J da Sil'Va,- Cm·los Tompsm1 Flo- Queiroz, Lapér, Christiano Ottoni, Paula
res.- Canclitlo Afachado.- Epaminondas Pi· Souza, Mornes Barros, Leopoldo de Bulhões,
raHnino de AlmcUa.-Evaristo Teixaira do Joaquim de Souza, Silvo. Canedo, Generoso
Amaral Junior ,- Fc:l'tlttmlo Sctembrino de Ponce, Aquilino do Amaral, Joaquim Murti·
Carvalljo,- Fl'anr.isco de Paula Alcncastro nho, Vicente Machado, Artbur Abreu, Santos
-Francisco dt: Paula Laccl'da do Almeida,...:.. Andrade, Ro.ulino Horn, Esteves Junior, Julio
Francisco G. llliranda.- Dr. Gcrvasio Alves Frota e Pinheiro Machado.
Pereira.- Gcruasio Lucas Jtnnes.-lleraclito
Abre-se o. sessão.
Am11ricano de Oli'Veira.- Ismael Simacs Lo- E' lido., posta em dlscussiio e sem debate
pes.- Julio da 2Jendonça Moi'Cil'a,- Jotto approvado. o. acta do. sessilo anterior.
Pinto da Fon.~eca G1"imartres.- Joao Josd Pc·
Deixam de comparecer, com causa parti."
reira Pm·obd.- loao Abbolt.- Joaa Stonlta,fJtm,- Josd Gabriel ria Silva Lima. - Joso' cipada,os Srs. JU>to Cbermont,Cunbo. Juntar,
Nunes de C: astro.- Lui; Carlos .oillassot,- Dr Joiio Neiva, Coelho e Campos, Ruy Barbosa.,
E. Wandenltollt, Aristides Lobo, Gonçalves
Lybio Vinhas.- Lui: Eng/a>•t,- ,l{onool
do Amaral.- Marçal Pcraira de Escobar.- Chaves, Joaquim Felleio, Campos Salles e
Jllanocl TIJeophUo Barreto Vianna.- Possirlo- Ramiro Bnrcellos e sem ella os Srs. Manoel
m'o ~u. da Ounlta J1mior.- Salustlano Orlan- Barata c Quintlno Boco.yuva.
do de Araujo Costa,-Tristao ele Oliveira ToJ'•
O Sa. SEcRETARIO dá conta do seguinte
11

v:

rcs.- Vasco Pinto Bandeira.- Protasio An·
tonio Alvc.ç,- Tonente Alcncastro Carneiro
da Fontoura.- Fernando Lui:: Osorio.

EXPEDIENTE
Offiolos :
Tres do i• secretario do. Camara doa
Deputados de 19 do corrente mez, remeitendo as seguintell
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PROPOSIÇÕES

N. 15 do 1805

OCongresso Nacional decret~ :
Art. 1.' As estrndns de fot•ro construldns
pelos Estados, ou por comp~nhins partlcula·
res, que Jbrem pr•olongumento ou mmaes dns
d1L União ou que n ostos se Jlgat•em, terfio
tmnsporte grntuito nns estt•adn~ dn Unliio

·pnrn.n.s

•·

t
,.

!

I

locof!lmotivr~s,

cn.rros, wngona, tri·

lhos o mais mnterlnt motalico destinado li sua
construcçiío,
Pnrngrapho unico. S/1 terão direito n este
favor us cstradns ~uo ainda não tiveram
renda liquida ou n \tvernm Inferior a 5 •;,
sobre o capital nell~s e1foctivnmenta emprc·
gado, ces•nndo o mesmo logo que n rolllrida
renda nttinjn áquclln porcontngom.
Art. 2.• No regulamento, que sn expedir
para n execuçuo desta lei, o Presidente da
Republica fica nutorisndo a impor• a multu
de um n cinco contos de réls ús cstt·n·
das que, por• qualquer mo• lo. nbusnrom da
concessão quo lhes ú fcitn, podendo suspcnrlet•
o favor mencionado irqucllns esirndns quo
po.ro. obtel~o, verificar~se haverem dado in·
formações falsas ou frnudulentns.
Art. 3." .Flcnm revogadas as dl;poslçües
om contrnrro.
Ct<marn dos Doput.ndos, 10 de junho de

cita do ao,•et•no continunmm no serviço <lo
culto das mesmas igrojns ou confissüos, siio
reconhecidos propriedades !las respectivas
Igrejas, que dellcs so nchnvam do posse por
occasliio iln pt•oolnmnçiío d11 Republicn.
Parngrnpho unlco. Niio estão comprehendi·
dos na dlsposlcão deste t~rtigo nquelle• bens
que jn tinham sl!lo utllisados pelo govet•no no
tempo da promutgaçiio da Constituição.
At·t. 2." Revogllm·se a~ dlsposlçüos em con·
tr•arJo.
CnmaradosDeputndos, 10 de junho de f895.
- A1·lli«r · Ccsar Rios,

}tt

Vice-Pl'eSltlente,-

TIIoma: Delfina, 111 Secretnrio.-Jotiu Coelho
G. Lisboa, 2' Secret:rrlo.

,\s' Commissões de Constituiçiio e Poderes
e de Justiça c Legislrrçiío.
Outro do mesmo Sr. ~ecretilrlo e de igual,
rlntn, communlcando que n mesma camnrn,
em seiaiio de 15 deste rnez, adoptou a emen·
da do Senado à proposição dnquelln cnmnra e
)'olatil·n ú.proJ•ognçiio do prazo para serem
iniciados os trnLnllros de construcçiio da os·

trn.do. do 16rro de Caxia.s no Amgun.y, sendo
n respectiva resoluçiio enviada naquella dntn
no Sr Pl'csldente da Republicn.-Inteirndo.
Outro do mesmo Sr. secretario, de 20 do
corrente mez, communicnnJo que á mesma
cnmnro. fói devolvido snncclonndo um dos nu·
togrnpl!os dn resoluçüo rlo Congresso Nncio•
nnl, que nutorisn o Poder Executivo a rever
1895.-Arl/ru>· r.csoi'Rio8, I" vicc~~t·esidonte, o nctunl regulamento dos cort·eios da Repu·
-T!toma: JJel(ino,l' secretnrio.-Joao Coo/ilo bllca.-Jnteirndo.
G. Lisboa, 2Q socretnrio.-A 's Commls:-;ões llc
0 S!t, 2• SECRETAitiO lil Ovne a imprimir
Obras Publicas c de Finanças.
pnrn entrai' na ordem dos trabnll!os o se·
guinte
N. 16 do 1805
PAnECllR
O Congresso Nnciennlresolve:
N. •li do 1895
Art. unlco. Fica relevaria n D. Francisco. rln
Serra Co.rnolro Outra n prcscripç~o em que A Cemmissiio de .lusllça o Leglslaçiio,
incorreu, parn perceber n rlilforcn~n do molo tendo enminndo a emenda o1fercclrl<1 em 20
do novembro do onno proximo passado no
· soldo. a que tem direito, de 1871 n 1887.
Art. 2.• Revogam·so ns disposições cm con· pro.iecto n. g do mesmo nnnn pelo Sr. senador Vlrgllio Dnrnosio, c consirlernndo que
trarlo.
ello pt•otenrle on resrtlmr direitos adquiridos
Camnrn dos Deputados, Indo .Junho de 1895. nntes dn Constltulçiio, o <llnutll, li vlstn do
-A>•t!tzrr Cesar llíos, I• Vlcc·Prosidenie.- ~ 3" do nt•t. li, ou manter·a praxe estnTho"•a:: Dcl(ino, I• Secrotnrlo.-Jmlo Co•llro b~leclda poslet•iormente,o que seria contrario
G. Lisboa, 211 Sccreta.rio.
no nrt. 7a da mesma Constttuiçiio, ó do pnA.'s Commissúos de.lussiçne Legislrwiio o do t·ccer qne seja a mesma I'cgeitnda no prl·
Finanças.
.
moiro caso pot• oxcusndn e no segundo por
lnconstltucionnl.
outrosrm, tendo exnmlnado n emenda do
N. 17 de IB95
Sr. Rosa Junlor, o1fcreclda no mesmo projecto, na scssiio ele 21 dos referidos mez e
O Congresso No.clonnl decreta:
nnno. consldemndo que eiiCL propõe n sup·
Ar\. 1.' "Os bens rltlS!grrjns e confissões I'O· )lressiio dos orts. ·I e 5, cujo fim manifesto 6
JJglosns declarados proprlos noclouncs em vit·- tilzet• respeitar o cumpt•lr o nrt. 75 dn
tudo rias leis do miio mortu ou como bens vn· Constitulciio Jo'cderal, ó de parecer que os
gos, mas que por• concessão explicita ou lmpll· mesmos nrtlgos devem ser conservados e
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que, portanto, deve ser rejeito.d~ ~ t•espe·
cttva omenda suppressiva.
Sala elas commissões em 20 de junho de
1805 -A. Coolilo Rodrigues - Joa9uim
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atados nfio só no tempo da guerra do Para·
guay, como ató mesmo ó. Jndcpendencla de
Brazll, a que se refere uma pensii.o ainda
hontem aqui votada.
Levamos a nossa generosidade ató case
ponto 1 B' muito bonito, muito cavalheiresco.
0 Sa, DOMINGOS VICENTE dá um aperte.
0 Sa. MO_!UI!S EBARROS-Ropartir pensão ó
votar pensao nov~. como multe bem explicou
o nobre Presidente do Senado,
0 SR. DOMINGOS VIOENTE-N[o houve au•
gmcnto de despeza.
OSR. MoRAI!S E llAimos-Hcuve. Emtlm,
está votado, e eu niio direi mais nada,
Sr. Presil\ente, sigo o principio de que

O 8•·· 1\lorne• e Dorro11-Sr. pre·
1' palavra para apresentar uma
queixa, nao propriamente pesso•l, mas sobre
J~cto que interessa nos membros da Commissno de finanças.
Si não for11 Isto, eu niio a npresontaria
O meu tlm é denunciar a esta Casa lrregularldndes quo estilo se dando na elaboração
dos pareceres deota Commissiio.
Ha poucos dias foram-me noresentados por n~mo ~at q~od no» lwbet como não terno3
um collegn da Com missão dous pat•ccet•cs sem dmheiro,
nao podemos dnl·o em gratificações
nssignatura alguma.· Observando eu que não em fa•ores.
podia ass!gnnl-os porque ain•ln não o estavam E' por. isso .especialmente que me queixo
pelo presidente da Commissilo e pelo relator, de ter. s1do d1spens•da a minh~ audienci~
~eu-me S. Ex. a entender que o que se d•se·
a elaboração desses pareceres.
Java era o meu vote em sentido fnvoravei a pai'tL
Sou
a reconhecer que a minha
passes dous pareceres, que, devo dizer, trata· opiniãoo primeiro
nOCo
tem
influencia absolutamente
vnm de interesse pRrtlcular, isto é, de pensão n~nhumo. ( nao flpoiartos
; mas nio é do.
ou melhoramento de refoi•ma, cmflm de favo· mm h.!.' opinião individual )que
se trata, ó da
res pecuniarios a custa do thesouro feitos a opmiao de um membro da Commlssilo
de
parti cu iares.
Fmanças.
Manift!stei o meu pensamento contrario a
d'al1i toda a importancla do facto
essas concessões, e a vista disso foi dispen· queVem
si
se
deu a•ot•a em caso de somenos im·
sada a minha assignatura na occusião.
portancia,
póde dar-se quando se trate de·
Esperei que, d•pois de ns<lgnodos os pare· uma questl1o
grave e de grande tronscen
cctoes pelo presidente c pelo relatai', assim dencia.
como pelos membros que fossem favoraveis
Convem, portanto prcvinir desde já, paro
me .fOSSCill presentes para U!Signni·OS, Cnl que Jsto nilo se ~apita.
sentulo 1\lvoravel ou contrario, como Jt\ me Nuo se póde dtzer que dispensou-se o meu
pronunciara, quand'!_ hontcm fui surpl'Ohen· c~ncur1o, por não ter-me achado pre.ente ;
d1do pela aprcsentaçao do; pareceres apenas porquanto, desde que tenho um assente nest~
com cinco asslgnaturas, tendo sido Inteira- casa, só me vi obrigado a t'aihar um unico
mente disp••nsnda a minha e a de tres mem- dia, tendo estado presente todos os outros.
bros da Commi•siio de Finanças.
Este facto me pareceu iri·eguinr, desvian·
do-se desse modo n. pequena pedra que fai en· O
Generoao Ponce -Sr.
contradn no caminho dessas concessões.
Presidente, membro da Com missão de FlnnnOra, sou de opinião que eliminar pequenos. çns e I'eiator de um dos pareceres a que &e
ohstaeulos por essa fórma, saltando por cima referiu o nobre Senador, venho dar as. Ex.
delies, niio ó t•cgular, porquanto a commissilo uma expliCilção pessoal.
consta de nove memii,ros " cada um ddles OSn. MonAES E BAanos - N[o declinei o
deve ser ouvido so~rc a mnterin sujeita!\ sua nome de V. Ex.
apreciaet1o.
Esses pareceres tbram distribui dos no. sessiíe O Sn. GENERoso PoNCE - Relator da Com·
de bontom. um dclies concedendo pensão á missão elaborei o parecer, e um dos primeiros
VIU VIL •lo um alferes por serviços pt•estados membros a quem o apresent~l. toi o nobre Se•
n
d p
nadar, e Jledi·lhe mesmo seu apoio.
" guerra 0 araguny · Hn, portanto, 26 ou O nobre Senador excusou-se, pedindo·m·
29E'nnnos
e o nllores
fnliecou
em 1872.
possivel
que esta
pretençi'io
seja. justa que o dispensasse de assignar opnrecer. "
mas, por mais ,justa que seja, nas cil•cum: O Sa. Mon.AES H BAnnos-NOCo senhor, disse
stanclas actuncs me pareca impooslvel ntten· que fosso nssignado primeiro pelos presidente
dei·a.
e rclntot• da Comm!ssão, paro. sei-o depois
Sr. Prosidcntc, csin.mos fnzcndo o papel de pelos outt•os membros.
uma naçi'iO extraordinariamente generosa, OSa. GENERoso PoNDE- Talvez eu tivesse
porque estamos remunerando set•viços pre- comprcllendido mal; mas as ultimas palavras
sl~entc, p~di
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do V. Ex. foram-quo o dispensassem de ns·
signar o parecer.
O Srt. MoJ<AES E BARrtOS- Nilo senhOI'•
O Srt. GENEROso Posem-Então liirigl·m• no
honrado Senador pelo Amazonas, presidente
da Commissilo do Finanços e nos demais
membros dessa Commissüo, os qunes tlvern.m
a bondade rle a'slgnar o parecer. No dia
seguinte procurei o nobre Senndm•, mas nilo
se acl1ava na Casa: procurei os Srs. Campos
Salles e Aquilino do Amarai, quo lambem
fll2.em parte dn Commissiio, e soubo que
ss. EExas. tinham se retirado paras. Paulo.
Entiio, estando o parecer nsslgna•'o pela
maioria da Commissilo,. o mando! 1!. Mesa, não
por querer dispensar a. nssignatura do nobre
Senador, nem por julgar que a interfercnela
de S. Ex. viesso prejn<llcar n passagem da
proposiçilo que n Commissilo tmha julgado
conveniento apresentar A considm•aÇJio do
Senado.
Era o que tinha a di?.er.
O SR. PnEolDENTE - A reclu.mnçiio do
honrado Senadm• por S. Paulo niio pódo
aft'ectar a direcr;ão que a Me.a d1\ aos trnbn·
lhos desta Casa.
OSR. MoRAES E B.umos-Niio me quelxei da
Mesa.
O SR. PRESIPENTE-Ha um livro de carga
cm que se r.ostuma fazer assignn.t• recibo no
Sr.Senador a quem ti entregue qualquer pro·
jecto ou proposição , afim de que a distribuição se possa fltzor com a responsabilidade
de cada um.
Quanto ao encarg-o do Élla.bornr o parecer

como relator, isso é da economia interna ria

proprla commlssüo.
A Commissão tratará doevitarestns irregu·
larido.des.
Qualquer parecer que se apresente ú. Mesa
com o. maioria das assignal.uras, não póde
deixar de ser accelto na mma do regimento.
Entretanto, si o Senado quizer tomaralauma medidn. afim de evi ta1• estas reclamações,
póde fazel·o: mas o regimento não marca disposição nenhuma que impossibilite á Mesa de
acceitnr os pareceres.
Acho conveniente que qunlquer medida s~ja
tomada pelns CommiN>ões para evitai• reclamações que, rle alguma fórma, prejurlioam o
prestigio das dellberaçüos d1tS mesmos Com·
missões.

•

este parecer do que fallou o honrado Senador
por S. Paulo, trazltlo pelo digno relator, não
tive du~ida em dar a minha asslgnnturo,
porquanto considerava n questão de pouca
J•elovancla, tratando-se do uma pensão que
era tiio insignificante que niio me pareceu
necessnrlo convidar o. 1:ommissão o. reunir-se,
ILI!IO do discut.lr o parecer elaborado.
0 SR. LEJ'J'E E OITICIOA-0 remedioótomar·
se n deUbeJ•ação do nilo se dar parqcer sem
reunh·-se a Commissiio. (Apoiarlos,)
O Slt. CosTA AzEnoo-Eis a razão porque
u.po.t•ece o. minha O.'ISigno.turo. nesso parecer.
ORDE\1 DO DIA
Votação em 3' discussão, do projecto, do
Senado, n. 8, de 18il5, que autórlsa o Go·
verno a conceder no bacharel Argemlro
Alvaro Ferreira rle Souza, substituto do juiz
seccional do Estado da Pnra!Jyba, licença,
por seis mezes, na fórma d~ lei.
Corrido o oscrutinio secreto é o pro·
,iect,o regoltado por 26 votos contrn 19.
Desempate da votação do art. I' da pro·
posição da Camnra dos Deputados, n. l,
de 1895, que considera no posto de general
de brigada n reforma do mu.ior e general
rle brigada. honorarlo Lulz ,Jose da Fonseca
Ramos, com todas as vantagens desse posto
como ~e oft'ectivo fosse.
Corrido o escrutinio secreto ·fi011 de novo
empatada a votação, havendo 22 votos pró o
22 contra.
O Sr. Presidente declara que. na fôrma do
art. 172 do Regimento, a proposição estlt
l'ogoitadll, e vao aer del'olvlda a outra.
Cama•·a.
Entra. em 2w 1liscussão, com o pare~:er do.
Commissilo de Flmmças, o art. I'. dn proposição da mesma camara, n. Sil, de 1894,
que auto1•lsa o Govet•no a abrir o credito
extraordlnarlo do all8:488$8•10 para pagamento do excesso das despazns com o serviço
da colonisação no Estado do .Rio Grnnrlo do
Sul, no exercicio de 18~3.

O 8r. Gome• de .On,.ta•o (")Sr. Presidente, prer.iso de alguns ~sclarecl·
mantos para poder dar meu voto ao projecto
que estit em discussão, :o '·antes de fazer
as conslderaçOos que a. mataria me sugge·
re, permitirá V. Ex. pedir·lhe a graça de
provhlenciar
de modo que'·' os pareceres
O li!lr. Coooto. AzeVedo como pre·
sldento rla Commissiio do Finanças, do que da Commlssüo rio Finançns,'opinando pe·
tambom fiz parto na sesSiio passada, conven- lu. concessão de oredlctos no · Poder Execi-me rio que n mesma Commlssiio só sere·
unia para dellbernJ• sobro materln do maior
lmportnncia. E' assim que, tendo reoobido (') Niio foi revisto pelo orador •. :.·
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cutivo, aejito sampro. ncompu.nhn.dos dn. res· lnicla.dn. nn. Ca.marn. dos Deputo.rlos; e ella
pectlva demonstJ•açiio.
•
portanto a competente para resolver sobre o
O parecer em debate niio traz a de· vato •••
monstrnção. e como, seu oQ!octo é fucto o su. LEITE E OJTIOICA. - A Camara dos
occorrldo o anno passado, precisa torna-se Deputados ncceitou 0 v•to.
essa demonstracção pam os que " não co·
nheccm.
O Su. GOMES oE CAsTRo-A secretaria ape·
Agora pedirei n. commlsslio do Finanças 0 nns informou-mo que o projecto, lnicindo na
ob,equio do oxclarecer·mo sobre 0 assumpto. Camara dos Deputados, fôrn approvado pelo
Segundo CI'Oio, a lei que regeu 0 exoJ•· Congresso o •lopols lho fôm negada a sancção;
ciclo llnancolro de i893. dotou com se to mas,como o nobre Senador por Alagoas me ln·
mil contos a verba de Terras 0 coionlsa· lbrma que~ Call)ara accclto? ~ .••to, estamos
ção- por onde· vai correr 0 credito que com as maos l1vrcs pam IDJCJar novo proesta em discussão. .
jectg.
.
Dese,iava sabor qual a necessidade deste Sao estns as llgmras obscrv~çilos qu~ ~mel
credito, isto é, se foi a verba mal dotada a hberdnde de nprosc_ntnr a Comm1ssao, e
ou se o Poder Executivo fez <iespozas pura espero suas lnlormuçues p~ra poder votnr
os quaes não est~va autorisado.
com conhecimento de causa.
Na primeira hypothose o meu voto esta
desde j~ hypotlioc~rto para aprovoçiio do O Sr. Leite c Oltl"lcn.-Vou dar
cro•lito ; mas, se der a segunda hypothese, us explicações que o honrado senador pediu
é necessn.ria umn. explicn.,,•ão a este respeito. rdutiVJLmente u oste credito ; c doTO, desde
o projecto em discussão comprehon•le lnA'o, inrormar o Sena•lo de que a commissilo
autortsnçüo pura dous eredltos. O primeiro de finanças, foi o mais escrupulosa passivei
esta determinndo, é do valor do SOO o na elaboração do p~recer.
t~ntos contos de reis para pngar exce;so do
Quando o prOjecto foi apresenta•lo iL comdospezus com a colonl?.nção no Rio Grande miBBlio, nós objectamos quo alie se referia ao
. do Sul em 1893, o segundo é illlmiln•lo, exorcicio de 1893, e como este exercloio devia
pura pag~r despezas com o pessoal de"'e estar lindo, as despezas deviam já ter sido
serviço om Santa Catharina.
feitas por credltos exlrnordinarlos, ou não
Este ultimo como que sabe das normas tor Rillo l'eitn.s i o, nesta caso, nt"ío havia. ne..
ordinarlas dos creditas. O Poder Legi•lativo cessldnde mais de credito.
costuma auctorisar a abertut•a de creditas, Nestas condições, não sabendo o que se
mas fixando seu valor.
tinlm dado t•eiativamentc a esta> dcspezll.S,
V. Ex· sabe que foi sempre um mal no Im· resolvemos que um dns membros da comperio a. falta do verdade no1 orçam•ntos. O missão fosse iLSecr.·taria •lo Ministerlo da ln·
Poder .Legislativo occupa longo tempo cm dustJ•i~t e Viação, c procurasse obter infor·
discutir orçamentos, oxlge tabellns, examina maçiles,relativamentea este facto. As despezus
S'rvlços e é occa•iiio em que ca<la um dos t•e· estavam feitas 1 O governo abriu credito
prosentantes dli provas do sou amor á causa cxtraordlnario, como se abriram no anno
do povo; mas oste é quem paga todas estas passado para outros serviços 'I
cousas.
Este mal puroco que follogudo 1\ Repu· 0 Sfl., GO~IES DE CASTRO-DeTla ser supple·
bllca, c acho conveniente que niio perdure, montar.
porque, se continunt•, o Poder Legislativo se O Su. LElTB E OIT!CICA.- DeTia ser extra·
tornará um trambolho inutll e dispendioso, o ordlnarlo ; e eu expUcn.
que é pelar.
Realmente, autorJSado pela commlssilo, fui
Antes de retirar-me da tribuna, V. Ex. 1\ Secretaria do Minlsterio da Industrla eViação.
mo dará n liberdade do lho fuzer um~ per- Do estudo que fiz anteriormente ás lnfor·
gunta. Segundo minlt~ memoria foi votada mações que me deu o secretario, pude copelo Congre;so uma lol org~nisnndo o Tri- nbecet' o seguinte.
bunal do Cont~s. O Poder Executivo niio deu E' pensamento do Conh'Pesso Nacion~l votar
sua s~ncçi\o a este projecto; o nãn sol que so· os credito• necessarlos para o serviço de lmlução teve donols este negocio. Desejava que migrnçilo, deixando o set•vlço de colonisaçilo
V. Ex. me ~ésso um melo de provocar ún iL cargo dos Estados. E a ruziio compreltende·
porte d~ Camnra dos Deputados es.a solução, se perfeitamente. A immlgrução deve ser
que é urgente, porquo,segun•lo mo lnform~m costeuda pela Uniiio, porque se refere á ln·
este Tribunal continúa a funeclon~1· o nlguns troducç[o de braços no paiz; mas, aprovei·
do seus membros .it\ toram apose•ontados an· tunda a cnlonlsaçiio tilo sómento aos listados,
tos do tor sido approvada sua organlsn~iio. devem estes costear o set•vlço.
Por estn mzão, o Congresso tem insistido to
So~undo uma nota quo me forneceu a socrotnriu, a proposição a que mo refiro foi dos annos em supprlmlt• a verba pat•a a eole·
Samulo V, li
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nlsaçito; suppri1niu-n om 1892 p~rn o oxor·
elo tle 18o:l, om 1803 para o exei'Jlcio de !Sll•l
e em 180·1 portt o o:.:erciclo •lo 1803.
O S11. Golm DI~ CA;mo- Em 1802 niio
mpprlmlo, porque a Joi do 21 do novembro
de 1802 tln essa verbn. para exercicio da
1803.
O S1t, Llm<I~ 1~ OITICIC.t-Mnis houve I'e·

gados a ncoommodal-oa, com modlçrío de
torr•ns, etc.
Portanto, ,tomos que u primeira verba do
credito ·pedirto <i de 898:000$, relativa a coo·
tmctos do medlçito do torras e accommoda·
çiio do lmmlgrantes, que .,.túo por pagar
ntó hojo.
A segun•ln verba ó pnrn p~gnmento do pessoal,
que continuou a ex•rcer as suas func·
ducçiío na. vcrbr~. O Congres~o, ,jlt domiuado ções, n.pozttl'
de so ter dlmlnuldo a verba.
~or esta illón, diminuiu em 1802 n vCI·bn.o
S11.
Go~ms
DN CASTno- Mas quanto ó 1
'reri•as Publicas o Colonisn\itO, deixando apo·
Uns n. VOI'ha. llO..:~SSill'IIJ, p!tf1L O Gü\'01'00 atO SI!. LI~tTm B O!TICICA """ Por emgunnto,
tender n cCI'trt ot·d~m do comprnmissos, cm- niio mllr<·n qunnt.la, porque ellu. cstil deter·
quanto nilo pussnvum de todo para o~ Esta· minada om lei. quo taxa os seus vencimentos
dos.
desses tuncclonnrios.
E como em rtlguns E:-;;t:t·1o~~ jiL estava. inicindn. n. trnnsfel'encl:t 1lc.;t.o ::;orviço, o Con- o S11. Gom:s DH CASTitO -Mas nilo se sabe
quanto ó? ·
gresso diminuiu n. \'er!Jn..
1.\lns em 189~ e em 1801,0 Congrcssosuppri·
O Sll. LEI'rl~ N OrrrciCA-0 Governo mandou
miu·n.
umtL domonstrncão go1•n.l, que ostil. o.qui, e
Enti•otanto, IJsto CllC!'Ll'g'O quo foi commet- l}uo ó n. seguinte (LO.;
tido no Poder· Executivo. 1lo thu•r a pnssugom A domonstrnção relntlvn. ao Estudo de
do serviço <lo terras publica' o coloniBaçiio Santa Cnthurina niio voio ••.
paro. os gstndos, visto niio tor mn.is n. UniU.o, O Sr.. Golms DI~ CAsmo - Entilo não ae
foi cumpr•iJo pelo g"O\'OJ•no, que continuou n pódo dar o credito.
dcixlll' cm vi~or os contractos feitos para tal
O Sn. LNl'l'N E OITJOIOA- ... mns estou ln·
tlm.
Emquanto houve vorbn. o govol'no roi pCL .. formado do que esse pessoal, nBslm como os
gando ns rospoctivns dcspozn.s ; mn.-., tcn·lo contractos, estão pot• pagar desde 1883.
ao esgotado a vm·bn., o g0\'01'110 mnnt.lou con· O Sit. Go~ms nE CAsTno - Como é que o
tinuur o serviço, tlcnndo os pu.g-nmentos puru Govemo pede crorlitos sem demonstraçilo 1
serem feitos ultcrit~rmenr.o.
o Sa. Ll·:rTE E OmciCA.-0 Governo nestas
Esses pagamentos se referem n. contractos condições,
obrig11do " pugnr .,.tes SOI'ViQos,
fui tos e exccutarlos, o J:OI' P"~nrom desde 1SP3, som ter credito, tlut.ndou umu. rncnsu.gom, que
com reclamn.çõea do~ contl'IWtn.utes, e recla· comoçtL por um modo muito singular, e que
mações muito bom lrmnu•lns, porque,nllnal rlo
Jlill'll exemplo do modo po1• que se fll·
contas, o gnverno mandou cnmprít• os coo tt•n.· 'e1•vo
zi:uu
esta.s
dospez~ts o depois pedilt·se o crectos, os serviços tbrnm Jeitos o os contructan· dito nccess:trie
"" POI10l' r,eglsln.tlvo, que
tcs teom direito ó. romunernçri.o.
coucedi11-o,
npez:tJ•
de totlos os protestos <la·
Do mesmo modo com o pos.;oal. Niio tendo queiJes que se dedic:wnrn
ao estudo destas
sitio J'elta a passagem deste se1•viço pn.rn os questüc:;.
Estn1los, o po~so:d continuou n. cx.crcer u.s suns Eis os termos dess" mensagem :
luncçües. o cst:-. por ser Jlago uté hoje.
membros do Congresso Nrwionnl.O Sn. Go~ms DI~CASTI:O-Emqunnto houve· Em'' Sr•.
consorluoncln.,.
(coutimia a ler).
contructos não se lJOdc suppt•imit• u. verba..
Daqui so dnp1•0nde <jUO o Poder ExecutiTO
O Sn. r.mTE N Or·riOICA- Os contrnct.oR MCJ uelle tempo, entendi" que tinha o direito
po~em p~S<~t· v~''" os IMados. e estes nccci· de lilzer as despezus, como julgasse conveni·
ta.l'Ü.O Oll mio os côntrncto~. Mas lt quostr1o e ente, o que niio tinba obrlguçilo rostrlct& de
que o governo nüo rescindiu aindo. estes con· submotter as daspezas lis consignações votn·
trnctos o os contrn.ctn.ntcs continlllt\'tLIU, pot•· das pelo Poder Legislativo.
tanto, n. df'sohrigar-se llus cln ulJ las quo uct.:oi·
Um Slt. SE11•tn0a.- Niio hnvl~ contratn.l'llm c hrüc exig-om o pngnmento que lhes ctos 1
ó muito just~mcnto devido.
O S1:. LEITE E OITIOtCA.-Estos aervlços
O SR. Golms lll~ C,\s'I'Ito dil um upni•to.
nilo ei•nmJ feitos por contractos, ou· antes :
O S~:. LI·!ITI~ 1> 011'1CICA- O SOI'Vko consta deveriam set• 1\Jito> pot• contrnctos, quo poda mod lçúo do tcr·m• " r! a nccommoduçito do; diam ser rosclndldos ou sustados, tlnl1n.m
colonos nos 1\s~lllos. E' osto o IIm dn I'OI'bll. logar algumas condições o outros contractos
O governo dr.wiu mu.nilnr sustu.l esta ser·vlço, PM'a est11< modlçüo;, etc.
porque, no CMO do os gstlttlos não quererem Mas, comprehendo v. J~x. que, desue ,que
mnls receber immigi'Il.ntos, niio Jbssom obrl· se m~nd~sso sustar o. merliçiio do'..ter~·us,
1
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assim corno o a!oJ;trncnto do imrnigt•antcs, o Executivo, motllante elect•oto, Jú. tinha dado
c~ntrncto estava do nenhum eJfelto, porque cxecur;ão n. esse dispositivo.
nu.o se tinha mandado consignar pngu.mento
U~t Srt. SE:O:ADott-lsto deu-se com relu~üo
desses sorvlços.
n
muitos
set•vlr.•os.
O Congresso tinha rosolvi<lo mandar sustat•
estas sct•viços o o govel'no cntnndla quo a cII o u St:. LEtTJ1 mOtTIClCA-E' exacto St•. pre·
ó quo competia ,julgar das riospnztlH, como :->!dento, a Commis~üo do Finunçns VÔ·HC cm
cntondo11 convcnlnntentcnto mnnd!U' Jhzor, uma situação bem dillicil. ;,s despezns estilo
o que niio tinha obrlgttçiio rio submotter.soil Joitas, algumas silo n.tó ro.otivns á contractos
con,Jgnação que o Poder Legislativo lho tinha com estrangeiros.
De;rlo JSU:J, exeJ•ciciojic findo, que já devo
feito.
.
Estfio aqui os termos dn. mcnrm.nom. que est1w llr,uidlulo, ha despozos cm 11berlo. por·
niio deixnrn eluvida sobre este 'modo de quo o a·:tuai governo entendeu quo niio de·
ViiL mandal' pngul-os, sem ct•edlto pn.rn. osso
pensar.
Assim, vieram credites, que hoje sommam fim v.1tndo pelo Con~tresso.
a quantia do 200 o tantos mil contos do róis, 1st J t.rnz como rcsultodo estarem o minis·
cuja nppl'Ovaçilo ó podida pelo Ministerlo da tro "" industria c o Presidente da Republica
sob a pi•Cssiio dG ··v í~encin.s, n.lgumns n.té de
Fazenda no seu t•chttot•io.
Sc1o 258:000$ cm aberto no Thesouro, quo c.ltrnn~eiros, quu t131Ún vindo reclnmn.r o pn~
foram decret~tlos pelo Poder Executivo, sem gnmcnto do set·vu;o:; Jll'2Stnrlos no pa.iz.
Deanto destas dee.ICLJ•nço s, que recebi elo
autm•lsação do Congresso Nucionnl.
E' nccer:surlo, poiS, que o Congrosso n.ppl'ovo proprio Sr. ministro da industt•la, a commis·
essas despezas para rogulari$tr n escrlptu· l)ÜO entendeu que não dt~vin. tlemol'll.l' n. pus·
sngem llc::se credito o nem emendo.l·o, pot'ração do 'fhe•ouro.
A prova do modo incorrecto porque se que ...
on temllu. n funcçiio do Poder Executivo no 0 Sll. GO~lES nE CASTH0-0 Senado não pcitle
dece·ctar dcspezas, estó. no principio desta 1LpJ1rovar o n.rt. 2'
mensngem.
O St:. LmTE 1·: OJTIClC.\- Jit chego a este
Quund o o Congresso Nocional supp1•imin ponto.
ou diminui11 uma despezn, manelnndo lozel·a E' neressn.T'io thoat• o governo do. situnção
por morlo, com umn. consignnçüo mcnOl', o milindrosa cm que se ncha.
Poder Executivo entendia· que o Congt•csso
0 S". LEOPOLDO DE ·BULIIÕES-A despezn c
estava Ol'rndo, o mnndavn. 1itzet• o se1•viço
como ora. o.ntcrioi'mente. muitas vezes des- conhecida 1
Jlendcneln quantias superiores úquellus que O Stt. LEtTE E OJTJCICA-E' conhecida.
poelin nas tabellas or~amontnrias.
E, Sr. presidente, ó necessurio que se dign 0 S", I-EOPOLDO DE BULUÜEs-Enttio seja
n verdade: ns rcfbrmns nssim feitas vinham fixndn.
para o Congresso e ernm app:·ovadas, dnndo· O Sr•. LEtTE E OtTlCJC.\- llcspomlcroi n
ee no orçamento nova verba de accordo com essa obsorvrção.
a neva ~cformu.
Disso o honra ·osenadot•, que lia pouco b'onIsto so deu cmdive:•sns rcpartlçües o clivar· rou-mo com o seu npnrte. quo o urt. 2" do
sos serviços; o ó, por isso, que alguns nchn.m· projecto, não eleterminando ou não tlxando a
se triplicados !lo llll cinco unnos n eHtlL parto, qua. ,tia., não deve sor uppro\·ndo, ·
elevando extraordinariamente lL tlespezu pu· Em i'arte, a pt•oposiçiio do nobre senador ti
bi!Clt,
t uzonvol o em Jlu.rtc nfio.
Vou referir a V. E~, mais um facto, c ó o iÇ verdnde quo o projecto elo lei nito con·
seguinte:
signa o credito certo que o goveJ•no tem de
Temos DIL commisaüo de flnanços um pro· nbl'il', mus essa tlospezu. cstit. tlxts.dn. em lei,
,íecto, vindo da Cnmurn tlo3 Srs. Deputndos, usslm como os vencimentos tlcsses funccio·
consignando I.L refUrmn. de um serviço e n!J.l'iOS,
angmcnto do pessonl, ct•cnndo, um summo., O governo niio podoJ•it altcl'lli·o• de mo!lo
umn repartição.
nenhum; o desde que cl!o leYou o seu cscruEste projecto Jbl discuti•lo noqucllu Cnsa Jlulo no ponto elo, desde 15 de novembro de
do Congresso c appt·ovndo, veio pura o Sena· 180·1, nito ter pago essas despezns, o.pezal' da
elo, anuo fbl, com parecer !l11 Comrniasilo de Jll•cssüo que tem cxerclelo as pessoas querel'innnças, npprovndo em 2• discussão: voltou nlisnram os sot•vi~o:3 constnntel'! de cont,rnctos,
1\ CommissiJO de .lustlçn, que entittlu o seu devemos acreditar qno não scrn violada 11
parecer 6. l'Ospeito o toi Ullprovndo cm 3" dis· lo i, mnndnnclo-so pugntt [~esses i'unccionnrios
CUSSI!O.
.
mais do que nqllillo n que ellcs tecm dJreito.
Pois bnro; 11 ultima parto deste projecto do Qunlquet• oment1n, nesse sentido, oflerecido
lei j1\ niio era ncccs~nt•ln, porque o Poclm• pelo Senndo verln trazer dolongns, visto como
1
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o. proposição nos termos do J'egimcnto, teria O Sr. Gome10 de Cao<tro (')Das observações quo ncn.bu. do fu.zer o honrn!lo
de voltar a Comam dos Sra. Doputa•los.
Devemos habilitar o governo. o sotlsfnzer senador, pelas Alugôas, doprehendo·se que o
o«os ·Compl•omissos, que siio pnrn ello do primeiro otrcdlto,lsto ó, o at·t. J• do projecto,
que concedo um cJ•odlto tlo 808:000$ é justi·
honra.
Devemos nos convencei' que o systomn do l!cavel. pois süo despczns feilas, e pelo que
~e colli~o do discurso do honrado senador, o
fazer e desfazer governos ji\ passou. .
O facto mesmo tle que este credito ó de ne- Poder Executivo foi fatalmente obrigado a
cessidade urgente. é a prova evidente tle que J\lzol-as.
se fechou este perludo, de que o governo esta E' preciso ser justo com todos : parece que
resolvido a cumprir a lei do areamento, cin· o Poder Le;.:isln.ti vo dotou mu.l o. verba, niio
gindo·se no que o Congresso Nacional de- nttondou a contracto; que estavam em plena
execução, e que não podiam ser rescindidos
cretar.
Nós da camml.,ão de finanças julgamos s.o bel prazer do governo.
que não devemos demorar, a satisfação dos O nobre senador disse que o Poder Legisla·
tivo passnu para os Estado; o.s despezo.s com
compromissos do governo.
E' caso de termos coragem de emendai' 11 a coJonisnÇtlo, reservando par& o. União as
mão e de esperarmos que estes tactos não se que dizem respeito a immigraçtlo.
reproduzam.
OSa. LEITE E 0JTIOIOA-Autorisou.
Mas não Sel'a o. commissüo de finanças e
nem o Senado, que biio de estai' todos os dias, O.Sa. Go~IES DE CAsTRO- Aut01•isou ; mns
dando provas de que desejamos que os com- as dospezas do que se trata, silo dcspezn.q co1n
promissos nncionaes assumidos pelo governo oolonlsncão; e V. Ex. nccrescontou que oram
em virtude de contractos que abi ostahelenão sejam Jogos solvidos .••
E' necesso."io ho.bl!itat• o goTerno a pagar clam tleveres o direitos pnr11 ambas as pat•les
serviços pelos quaes ó responsavel, porque os contracto.ntes, deveres o direitos que n11o po·
mandou fazer; tanto mais que nquelies que dinm deixar do ser cumpridos, porque o.tó
desejam ser pagos, estão estribados no seu po<llllm ser objecto do reclamações.
Estou de accordo. voto a fo.vor do nrt. I';
contructo.
Desde que é assim, a Commissiio de Flno.n· o desde ,ia, para evitar o. necessidade de vai·
ças nüo teve duvidas em pl'OPOI' ao Senado a tal' ÍL tribuna e roub11r mais· tempo• o Senado,
vou dai' a rnzüo por que tenho do votar con·
approvação dos creditas.
O facto de fix~r o quantum do credito faz tra o o:rt. 2°.
O Senado não infringe principio nenhum
voltar o. proposicüo a Co.m~ro..
do nosso •lireito finnncelro, votando o credito
O Sa. Go~IES n~ CASTRO da um aparto.
constante do nt·t. !•, porque o governo veiu,
O Sa. L&ITE E OITJOICA-0 nobre senador nos termos precl•os da lei o conforme os es·
est~ esquecido dos tmmites que seguem os tylos consagrados, pedir um c:'rodito, mos·
.
proJectos que vcem da Camara: desde que trnndo o. sua necessidade. ·
houver uma emenda, ainda que seja •la I'e· No art. 2•, trata-se de pagar o pessoal emdo.ccüo, o projecto tera do voltar áquella Casa pregado noose serviço, no Estado de Santa
do Congresso,afim de •ortliscutido. a emenda, Catharina. o o governo niio diz de quanto
e durante esse tempo, o governo estará im· precisa para esse pagamento ; de sorte que
possibilitado do cumprir os deveres de bom vai o Congresso abrir um credito illhni·
.
pagador. Foi esta razão por que a commissüo tado...
de Finanças propoz o. o.pprovaçiio desse ore. 0 SR. LEITE E 0JTICIOA-1Jlimitado, niio
dito.
o.poio.•lo.
Reconheço que é uma irregularidade da 0 Srt, GOMES n CASTRO-Tem sido prlnci·
ndminlstraçiio, e irregularidade praticada pio nunon violado entro nós, até hoje, que o
pelo Poder Executivo, dentre muitas outras, governo quando pede credito supplemontn.r,
que ató ja foram approvadas pelo Poder Lo· exbibe
11 demonstração de. que foi Jnevito.vel
giola•ivo.
n
excesso
da despeza. e justifica esse credito.
Reconheço que o Poder Legislativo tom tido Aqui, pot•óm,
nilo se diz nado. disto; e V. Ex.
culpo. deste motlo de proceder, que ahi esti\ sabe que, pelo codigo
commercial, as cartas da
uma porção do credltos que foram posterior- cred!tG, sem quantia fixada,
niio obrlgilo, niio
mente confirmados por lois de orçamento. têem valor.
Como disso, devemos esperar quo mudemos O Senado vo.e abrir ao governo um credito
do systemo. ; mas ó lambem o caso de illimitado
poro. pagar essas despezas.
habilitarmos o "ovorno a que possn cumprh•
o seu dever.
Foi o 9ue entendeu a Comm!SIIüo, raziio
pelo qual pediu a o.pprovaçilo do credito.
(') O orador nüo reviu este discurso,
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O SR, LEITE E OITIOIOA-Dcspczas !o\tns.
(Ha outros apctrlll$,)
O S!t, Go""" DE CAsmn-Eu me refiro a
um principio, que não deve aor sacrificado.
O facto dn emen<la tornar nccessaJ•ia a
devolução ás propri11 Cnmal'n dos Deputados,
D<tO deve impedir-nos de. comprlrmos o nwo
dever, salvando este pr2nc!p1o, p_9rquanto a

demorn.

qu~

houver nno sern. tua

lon~a;

e
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requererei quo o ~overno man~o a competente (lcmonstrnçfio.
.
Mas esta prova de conf,nnçn !lllmltnda cm
o.ssumpto cm que a lei n1io nos permltte dal·a,
comprehende o Sena•lo que não pódc ter
Jogar.
Não se trata rle politica, tmtn-ae de dos·
pcza publica o de noimas <!e administração,
que não podem ser p!•oterldllS.

ql;!ando o S~Jn, a ~ulpa será do governo que
o Sr. Lnper -E' o momento do np·
nuo cumprw n le1.
pcllar pura os principies proclamados pelo
O nobre Senador, nilo obstante o. sua com- 'nobro Sr. Senador por Alngôns quando aqui
potencia no nssumpto, parece que labora cm se tratou, em nma das se,.ões possadas, de
equivoco.
proje:to reMivo a isenções do impostos.
Não se trEotn •le ~mpre~ados, cujo nome e
~ nobre Senador pe•lí.a providencias'!'! go·
rcmuneraçao esteJam fixados cm lei e cons· ve~no e ao Poder LegiSlativo a re~pct~ do
tem do tabeilas conhecidas uo Congresso
nu"mento const:<nto das dcspezas. E 1 dizia a
•
S. Ex. que bavJa casos em que o augmento
O Sa. LEITE ~J OlT!CICA-Constam.
da dcspr'" plh ser prot!onn.
Tal era o ponto sobre que vot·sn·,. a !lO;$a
O Sa. GOMES DE CAsTRo- Silo commissúes
que se póde reproduzir arbitrariamente.
autonomia.
·
Hoje
trata-se
de
regular
uma despeza pu·
O Sl\, LEITE E OIT!C!OA,.;.Nüo seubor.
bli~a e ó para nbl que deve voltar o nosso es·
0 Sa. GOMES DE CASTRO-Nestes negocias pirito.
do colonisnção cimmigraçilo,o governo nunca
Conheço muitos modos de augmcntar os re·
pôde deixar de ter um !aJ•go orbitrio: o nu· cursos publicas um reduzindo as despeZilS
mero do feitores, de udminlstrndores, de ln- outro augmentan•lo os impostos, outro fo·
dividuos encarregados de trotnmento dos co· mentnndo a riqueza publica, e ainda melho·
Jonas, de conduzil-os c de estnbeleccl·os, va· rando a arrecadaçiio da receito..
ria conforme a necessidade de occosiilo.
Sr. Presidente, folheando os r!itrerentes do·
Ora, si damos um credito !Ilimitado, o go· cumentos relativos ao projecto gue se d!S·
· vcrno póde abusar.
cute, encontrei duns tabeUas da demonst~o,.
Senhores, os nobres Sanadores depositam çilo geral dllS dc;pezas feitas, durante o pri·
inteira confiança no governo o seus nc· melro e o segun•lo semestre de 1893 e ii. pri·
tuacs ministros; cu tnmbem depo,ito, mas moira vista nhi se depara com uma verba
aqui não se trata do qucstíin de confinnça, e que é Clagerndnmente computada sin~o tiver
sim <le questiio de legalidade, e de principies, stdo criminosamente feita. Elia diz respeito
de que niio podamos prescindir.
nos caminhos vicinaes e ostrado.s construidos
V. Ex. recorda-se da insistoncia patriotica nos limites dnquelle prazo para os estabele·
com que um grande estadista inglez dizia il cimentos do colonia; no Rio Grnnde do Sul.
camarn dos lords-percamos as colonio.s, mas
Por occnsliio do di~cutir-se em 1892 o orça·
salvemos o; principias.
monto de vlaçilo e obras publicas tratando dn.
esm colonias, o Brazil pódo viver, mas sem mn.toria, o nobre Senador o sr. Ramiro Bar·
pr•incipios, sem liberdade, nilo. Si nós quere· ccllos, impugnei o systoma de colonisação do
mos regularlsar as nosSilS finanças, respei· palz, systema que desde o tempo do imperio
tomos ae normas, os preceitos da lei que as tbi improficuo, acarretando enormes despezas
t•egulam, e um delles ó que não se conceda po.r•a o \besouro. S. Ex. acceitava o systema
credito suppicmentnr, sem que o governo ve· de colonisncilo para o Rio Grande do Sul e
nba provar que o credito votado foi insuffi· cu, trazendo dados estatlsticos cheguei a
ciente, e que é precisa uma sommn tal p~ra provn.r que as de:.1Jezo.s com as colonias no
completnl·o.
Jtlo Grande do Sul ern.m muito maiores do
Mas, abrirmos um credito illimitndo, só que com os immigrantes, em muito maior
porque o governo nos merece confiança, isso numero que eram estabelocirlns nos outros
não; porque nesse caso nós lavramos a con· Estados.
demnnção do parlamento, provamos pratica·
Tenho aqui um prova plena do pesaimo an·
mente que o palz póde bem ptssar sem eUe. dnmento que alll teve o systema de coloni·
Como não tenho desejo de voltar ti tribuna, saciio.
desde jiL declaro que votarei pelo art. I' e
Silo duM tabella• relativas a despezas fel·
contra o a1•t. 2' si n commlssiio nilo entender tl!.f, para !IS quncs so pede o credito extraorconveniento pt•opur 11 scparaçiio dos nr•tlgos. dinario no I' c 2• semestre de 1893, exorbi·
·sl forem separados, com relaçilo ao art. 2', tando do pensamento do economia com quo
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foi dad~ ~consignação no orçnmonto l'ospo·
ctivo,
Tomos n~ui na tauella quo tlcmonstJ•n n
dcspcz11 feltn no I' •cmcstl'o de 180~ poln ln·
spectorla Geral dns TO!'l"US e Colonisoção no
Rio Grande com cnminhos vicinnes o estrndns
a Jmportancin de 543:-114$·108, o a tabolln J'O·
Jativn no segundo semcstl'O demonstJ•nndo n
Jmportnncin do 201:235$. sommnndo tudo
74·1:0·10.~·108 só para cst.ratlns o caminhos vlcinn.os de colonin.s, n110 fidlnndo nn conclusilo
da vlncfio da colonin S ••lcmnymo, uo valo•·
do 22:600~, quo por vh• sob l'Ubricn. cspecinl,

l'olntil·a á immigr~~cüo no Rio Grande do Sul,
que J\JI do 1070 lmmigrunte·, contnndo·so ta!U·
IJum aqtti o 1· tJ•Jmcstru do 1804. Para dc~U·
zlr t.l'irnc•tl'O roln.tlvo no oxerclcio de 180·1,
di vi di por 50 o numcr•o de JOi6,pnriL ter o nurnm•o do colonos introduzidos no Jirltnciro
trismctJ:o.de 188·1. ~uo ó ~o 303, tlcnndo pnra
O OXOrCICIO dO 1803 O (O!.aJ de 1580 Jmmi·
grnntcs cntr.•dos no !Uo Grnndo do Sul
O Sn. PrNumno MACIIAuo-Od rominhos s[o
foi tos nn. rügil1o colonittl ,llt. povoada; não hn.
nenhum feito do 1803 pal'n cá.

durante o exorciclo.
Or~. SI'. Presidento,.cntl•o nós aqui no Rio
do Janeiro c acredito que om muitos Estados
dn União rolcul~-se f~zor o traiJnlho do cn·
minhos ordln~l·los, para sel'l'iço de lavoura,
ou communicnçüo do nuclco a nucleo do po·
pulnção, mesmo para villas e cidades com a
dcspeza m~xima de 2$ por metro do caminho.
Eu não comprehendo bom o que sc,ja c~
minho vicin~l no Rio Grande, mas creio que
são os que detc••minam o. communicnção de
um nuclco a outro das colonias o ainda para
ns cidades; assim, niio acredito que h\ a dos·
paza seja maior do que n que so pude lazer
aqui no Rio de Janeiro, ainrla mais porque o
sólo do Rio Grande do Sul ó todo de planalw,
o que núo n.conteco cá., onde O! tcl'rcnos süo
cercados de encostas, do sct·rnnias formadas
:trcquantemonto •lo terrenos rochosos cuja
pert\iraciío é dlfficil.
E' usual no Rio, cm Minas o cJ•eio que orn
S. Paulo calculai'-So a 2800 réis à bt•aca e
tarJamos o metro a 1$400 róis, mas quero quo
soja a 2.$ o metro. Nestas condições o din beiro
gasto d~ria para 372 l>ilomotros do cnrninhos
vicinaes, ou estradas, o que ó realmente ex·
traordinario,
· Eu não sei· onde é que so podaria collocnr
372 ltilometrcs de caminhos l'iclnncs para
colonisaoii.o cm um unico exercicio orçn·
mentarlo no Rio Grande do Sul, pois nilo se
trata nqul do vins ferroas nem do grnn•lo
estrad~ de l'Odagcm CJ ue abSOI'vcssem em pequena extonsüo aquclla sommn,
Não sol como se podia fi1zer 372 ltllomotros
de caminhos, em tiio pequeno prazo.
O SI<. PJNIUW<D MAOIIADO- Na região colo·
nini..
O Sn. LAPEII- Si o calculo ó relativo a
toda a rcgiíio colonial, tanto pelo••, porque so
procurou um verdadeiro luxo, engrossando
tr~bnlho de communlcaçücs em nucloos que
o teriam cm gr•\" sumcJcnto. Sr, Presidente,
no relator! o do 1804. naq ulllo quo diz resJJOito
à introducçíio ~e immigrantos cm diversos
Estados om .1893, eu deparo com a coJumna

si depois dos caminhos feitos so despende
aind11 7·10 o tantos conto3 em tl'llbnlhos complemontarcs, maior ter•á slrlo o o;IJnnjnmonto.
Eu trato do. despcza I•olntivn n esta anuo.
Po1· este calculo feito, toremos que para cn~n
colono o Estado do Rio Gran~o terá gusto
a quantia do 408$, n:1o se fallnndo nos do·
mnis serviços, do mc•!Jcos, pharmncia trans·
porto, Cll.Sn, etc., e ainda o quo é relatJ vo no
tbrnccimento de sementes, instrumentos ngra·
!•los, etc., etc. Ora, V. Ex. comprehendo a
que cumulo do dcspc~a chega o serviço do
immig~•ação no Rio Grande do Sul. Só cm
cMas pl'ovisorins despendeu-se a quantia do
110:378$260. Quero dize•· quo esta quantia
foi dispendida cm pura parda porque us cnsns
sondo pral/isur•io.s, nüo otrerecem w; condi('õcS
de ostn••lli~ado e dm•a\•iio que compensem 11
despeza fel tiL de 1JO contos om um oxorciclo
unico. Depois, os 1.580 immigrn.ntes podcl'iam comprllhender 200 a 300 lilmilias, cujas
casas definitivas custariam aquel!a somma.
O sn.PINHmmo MACI!ADo-Permitta dizer a
V. Ex, quo o qne e•tó. em discussão ó o orodito o não a colonlsacíio do Rio Grande do
Sul.
O Sa. LAI'I~n.- O Rio Grande do Sul cm
materia do colonisaçilo tom sido um verda·
doiro aiJysmo. Nem mesmo conheço pa!z n.l·
gum onlio n. colonlsaçiio omcinl tcnh~ s:do
proficua o o B•·azii do soiJejo o tem PI'O-

pu.rece uiio dlzor l'Cspeito nos colonos entrudo.,

;:'
' ~(

I

O SR. l.APJ.:n.-V. Ex:. lll'OVn. do 1mLis; pois,

vo.~lo.

Portanto, Sr. Presidente, om vista dos 11goii'OB dados que acabo •le apresentar pcdel'in. a demora da tliscussiio, ~esse proletco o
om requo••imento solicitarei Informações do
governo relativas ao numero de ltllomotros de
caminhos vic!naes que se mandou construir
nas colonlas do Jtio Orando do Sul, bom oomo
quantos <lesses immlgrantes ficaram no Es·
tado do Rio Grande, col!ocndos como colouos.
para ver lambam quantos se espalharam nas
cidades cm mlsterc.< n.lholos li lavoura.
Jtoquoiro, po••tanto, que por intermedlo da
Mosu do sanado, lnfoJ•me o governo qual til!
a oxtonsllo do caminhos vlclnaos.tconstruidos
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quer nos antigos nucleaR, quer nos nuclcos
recentemente domarcailos.
Paroce·me quo sol\cltnndo umn demom na
approvação deste projeeto, prestariiL um bom
serviço, Indo mesmo !LO encontro do honrado
Senador por Alaglias, que tnnto tem clamado
contm o avultado crescimeuto de desp•r.us
pnblicns, nnnuncianilo·nos a proxima banca·
rotn om quo estamos umeaçudos de caltit•,
segundo S. Ex. , •
O Stt. LEITE E O!TIOJCA- Mas não so trata
de crescimento do despeza; tt•ttt.a·so do despezn leitn.
0 Sa. PINHEIRO MACUA00-00 mnndl\l' pa·
gal·a.
O Sa. LAPER.,, p~•·a que evitemos igual
perigo e poesamos arrlpiar cnrrch·a no sys·
tema de docretnr dcspezas publicas >Cm
acurarlo exame.
Vou, portanto, mandar iL MeEa o meu rc·
querlmcnto.
Vem à Mesa, ó lido, apoiado o posto om
discussão o seguinte
Reguarimcnta

Requeiro que, por lntormcdio da Mesa. elo
Senado, o governo Informo :
L', qnal a extensão do cominhos v\cinnes
e estradas construidns nns colonins do Rio
Gran•le do Sul, durante o exol'cicio rlo l8g3,
especificada por cada nma dellas ;
2\ qunl o numero do immlg-J•antes entrados no mesmo periodo no Estado do Rio Gran·
de do Snl c qual o duquc!los que se estabeleceram no.s colonins, mencionndt1S os que so
relerem a ellas discriminadamente.- Lapdr.
O Sr. Leite e Oltlelen volta á
tribuna para rlir.or ao honrado Senador pelo
Rio de Janeiro que não os tá hoje em contra·
dicção com ns suas opiniões anteriores, sem·
pre contrarias no accresclmo de do>pezns, o n
este serviço de colonisaçiio no Rio Urande do
Sul, e em outros Estado;. O orador fer. parte
da Commlssão de Orcamcnto da Camara, que
iniciou a medida de que se trata. mas ainda
osslm SO opporla boje a e!la, SiSO tratasse d•
decretar despezas, •parn ser Mtn pelo go·
verno. Mns trata-se de satisfazer compromissas, que o governo assumiu, contro. 1leli·
beroções do Congresso, o quo devem sor sol·
vldos.
O honrado Senador admirn-so dn des:pezn feita ; pois o ora•lor tnmbem so a~mlrn
niio só desta como de todas as desper.as foltns
no pnlz; e mais ainda se adm11•n do quo
o Congresso os tonba sunccionado, elevando o
orcamonto de cento e tantos mil contos a tro·
zentos mil. Mos o que ó verdade ó que estn
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dcsper.n., de quo se trot.•, boa ou mt\., ostó.
fbitu. 11 rr.c.m hílmdu. ; e o gove1•n o. que ns~u mi u
o comprom\s;o do pagul·a, lll'eclsn quo o Con.
grosso vote pa.rn. 1sso !L neces~nrin. verha..
Desde quo o rcqtl<lrlmonl;u do nobt•o Senador
pelo Rio de .Ja.uciro niio importa, no nclia·
m~nto Jn discus·iio, o ú npenns um po.lirlo do
informaçüe.'ll devo o orador· dlzcr o.o SemLtlo
que o guve1•no tltn•iL nt' mo~m11:; info1 mn~ões
quo o ora.r!m•possuc, isto ú:- são dn:~pezu:;,
que o seu nntcccs:;OI' mnndou tiJZPI', t·econhc·

ceu como J"uitas o lJOL' IJons, c obrigou-.so n.
pngn.l..us: pi•Cci~n., po!H, quo o Congre.~:so lho
di\ os m&ios pat';L i8SO, por.] no cllo Ítão póde
abril' crmlito pllrn tnl fim.
Tt•atn-so, pois, do um fitcto consummado,
pn.rn. o qu11111ão IHL remedia.

Aprovoitnndo-so lia p:da.vrn., o orndol' dnró.
algnmns cxplicnçücs u.o nobro Sonn.dor peJo
Mu.ru.nhüo, com quom cs41. do nccürdo. Foi
surprclwndido paro. esta. discussü.o; c ngoJ•n.,
como S. Ex. in:sistiu sobro o nt•t. 2'\ o oJ·nr.lor
dcclarn. quo S. Ex. tom razfio i o credito niio
foi pedido pelo ;::o,•eruo, c, portanto, não pódo
o at•t, 2" ser approvndo pelo Senado; copa.
recer deixa bem ovi<lcnto a selecção, que se
íitz entre o l" e o art. 2° do projocto: a respeito do I' declarou estar bem demonstrada
u. noccssiclude do credito, o o. re~peito do 211 ,
deixou np •nos esboçado um .Juizo. dando liberdade pn.m que o Senn.do di::;cutissc n. matet•ia,
o resulvesso corno melhor entendesse.
O Poder Executivo pediu apenas crc.lilo
para pagamento lias dt·~pezn.s f1.1itns no Rio
Urnndo do Sul, a qne estiLVIL ob1•igndo poln
lei. o pa1•a o excesso havido. Dut•nnte adis·
cns~ão na outr11 Camn.rn., aprc:oientou-so o additivo parn. que fOsse \m.billtndo o governo a
pagar tombem o pessoal doquo\le set•viço em
Santa Catharinu, depois d• vorificadn n di·
vida. A verolatle ó, pois, que o gov01·no niio
reconheceu a divido, e que o sorvlco não et•n
federal: pet•tenr.in n. s.. nta c •tlinrina; niio
deve, portunto. o Senado dor oo governo o
quo elle não pediu.
0 Stt. PttesroE~FE _ Devn ;nformnl' ao
honrado Se'!ndot• pelo J!nrnn\iito quo no. So.
c~etar\a DILO consta nenhuma communlca.
QIIO da o.utt•n Ca~a, acet'CI\ do ••!o opposto
pelo ex·V!ce-Pr~stdento da Ropubltca ao pt•o·
Jecto sobro o Trtbunal de Contas.
Quanto no o.l't. 2u do. pl'oposiç~o que se discute, as razões de S, E>:, 'ão do intei•·a pro.
cedencin cm reln~iio no nosso regimento.
Niio só não liouvo soll~\tnciio do credito, a
quo se refet•o o nrt. 2", como pelo noaso reg\mento seria absolutamente vedado tratar
de semelhante matcrla estranha i• tllsposi·
ciio principal e .i unta a esta por uma emond~.
u regimento da ontt•a Casa podara pernutttr
Isto, e até hqje tem sido praxe accettar estn.
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iniciativa, ainda mesmo dol'onilo suppôr·so i producçiio das minas do carviio do pedra do
que uma do.s C'""" não doscon~cco ns dlopo- 'ltio Grnndo elo Sul, diz que a curiosidade do
siçüos regimontaos ela outra. Por loso 11 S. Ex. ó mais in<llvidual elo que senatorial;
Mesa submettou 1\ aproclnçiio do Sonndo a porque o projecto tom o caracter de,gouorall·
proposição, que se discuto; mas evidente- d1uio, esta~oiecondo pequenos ravoros para a
monto a sua redacçüo ó il·•·e~uhtr, porque ln<lustrill <lo cnrviio do pedra, que se insticontóm matorlns dlstinctns: um credlr.o pe- tuir no paiz, quer soj11 em nome individual,
dldo pelo govo••no, o out•·o, 1Lpono.s inlclll<lo quer sqja em nome col!ectlvo.
por um. reprosoutnute da.outra Casa; esta Silo favores pequenos e gonorlcos a todo o
dlsthlCÇIIO pelo nosso regunonto ó absoluta- paiz ; portanto, parn a adopção do projecto,
monto pro~lblda ·
pouco importa sabor o ostndo em que se acha
Quanto no requerimento do Sr. Senador n companhia, que no ltlo ar:mde do Sul exLo.pór, pódo impot•tnt• o adiamento el11 discus- ploJ•a o carvão de pedrn ; si ó prospera ou
siio. SI o Senado entondot' que as inJoJ•maçilcs nilo; si oxtraho muito carvão, ou pouco. Para
requeridas por S. Ex. súo necossa••ias no guiM'O voto do Sena•lo, deve-se apenas condebrlto, natumlmente a discussão fica ndiada, sidernr si convem, ou não, ao Brnzil dar esta
ató que essas lnfoJ•maçües sejam conhecidns; insignificante isençiio de Impostos em favor
poróm, si o requerimento envolvo um inci· do toda o qualquer em preza, que se proponha
âento, que não nJTectn nbwlutamunto adis· a explornr o cnrviio de pedra no paiz. Esta ti
cussiio, ello seró. discutido ó. parto como um a questiio.
t•oquorlmento de informnçõos.
Tratando-se, poróm, rla unica empreza orO S11. LAPÉa (pela ordem) diz que, dando ganisnda que explora no palz o carvão de
essa lntorprotnçilo ao seu requerimento, o Sr. ped•·a, vne o orador satlslhzer a curlosidnd e
Presidente comprehenduu perreitarnonte o do nobre Senndor dns Alngüas, apresentando
seu intuito. Nilo deseja por mrma alguma os dados estatlsticos pedidos, e que inelieam
pôr embaraços {I passagem do projecto; mas qual nproducção da.< minas de S. Joronymo,
o Sena•'o póde fazei-o em sull sabedoria. A no Estado do Rio Grande do Sul; rlecl,rando
sun Intenção Iili oimplosmonte o~tor d11•los, notes que niio são elles tiio completos, como
que po>Sarn do futuro, quando se discutir fOra pura desejar, por causa do estado em que
qualquer assumpto rohttivo á immi~raçao, tem vivido, ba tt•es nonos, aquella parte
tornocer elementos aoSena<lo pa1•a a elucida- do territorio da União. nssolada pela guerra
çiio dn materia nttlnente no caso.
civil. Os operarias daquellas minas Joram
o sa. Pn&S!DENTE-Niio aJfc'Ctando a mate- t•ec;utudos por qnatro veze~ ; quatro turmas
ria em de~o.to, o requerimento do nobi'e desse• opernrlos foram atrancadas. do seu
Senador será discuti•lo e vollt<IO na hora trabalho pn.ra pegarem em armns , e nesta
do expediente na proxima sessão, como um deso~dem, clat'O ti que devia sotrrer a prorequerimento cornmum de podido de intor dUC\'00 elas minas.
mocilcs.
O orador IG parte do relatorio apresentado
Nlnguom mais pedindo a polnvro, oncerrn· pela d!rectorin. da eompu?hia ~m 1894, na
se a •liscussiio do ort. i'.
qual 'em consignada a ptoducçuo <lo carv~o
no• annos de 1892 e 1893, e declara que nuo
Seguem-se em discussúo, que so encerra está impresso ainda o t•elatorio, qne dá conta
sem debate, os nrts. 2 e sn.
da producção de 1894, Tendo, porém, obtido
dnquella empre1.n intormaçõos a respeito deste
Procede-se a votação.
ult1mo, faz leitura dellas ao Senado.
E' approva.do o nr&. 111 •
Depois de algumas considerações sobre o
E' rojuitado o nrt. 2'.
E' approvado o art. 30,
api'OI'eitamento dos residuos, ou cisco do car·
E' o pt'Oposição, nsslm emendada, adoptada vuo, no tllbrico dos briquettes, diz o orador
<JUO o briquette estrangeiro entra no paiz sem
e pu.ssn para 3' discussão.
pagar imposto algum; entretanto, que os
Segue-se om 3• discussão a proposlciio da materiaes necessarios pa!'ll·'o f•brico aqui,
Camai'a dos Deputados n. 49, de 1894, que como o pixe e o breu, pagam imposto de tm·
isenta de direitos <lo importnQ11o o• mllte· portnçiio.
riaes, machiuas o npparelbos dcstlnndos i1 ex·
ploraçiio de carvão de pedra, pixe o breu Disto resulta que as fabricas bralizelrns,
qu11ndo querem fa~ricnr briquettes, ficam em
destinlldos 11.0 tnbrico de b,•iq~<ettes.
posição inferior ii inuustria estrangeira.
A' Yistn. do exposto, e sendo insignUlcante a
01!\a•.l\lorne• e Bnrro•,referindo·
so ao nobre Senado•• por ,lingõas, que, impu· protecção concedida poJo projecto li. industria
gnando este projecto om2• discussão, queixou· curbonifera, o orndor nilo v8 raziio para que
Iili d,. tlr.lta de estatistillllS, informando qual a l!tljn ella regateada.
11
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o S•·· l.oitc c Oiticic:o (")-Ornou compradores. Si estn comprtnhin, cm condi·
hom•tu.lo collegtt, pn.t·ticuhu• nmigo o campa· r;üog do prospot•irlu.do, pude8so explorar n.
nhclro do luctns do orr;nmonto cl,.mou-me industrin. do carvão Uo podt•tt, com n. nccessi·
pessoalmente a e.;to debuto, ~unndo cu não dado que temos <!osso producto cm nosso
protondia mais discutit• o;tn ~uestiio; tinha ]lu.iz, o.s suns ncriüos doverinm ser cotn.dns
dado n minha opiniüo,,cln.nuLdo orn fu.YOl' dos siniio nclm:~. no monos no par.
cofres publicas, c prctondin deixar o mou
A compnnhill diz quo pó~e extmbir cnrvüo
protesto consig-nado nos Annacs, som me Uc pc~r:L, mas isto nüo ô exacto i as suns
occupnr mais da questilo.
minns ni'i.o toem carvüo do pedra, tecm
As palavras, porém, do honrado Senador. npenns liguini tcs, que não ú o cnl'Vilo puro e
al6m do demoverem-mo deste proposito, uportbir,oudo.
fot•am nlüm, provaram domais, fizeram pare·
Aind11 mais, estu. omp1•ezn cossou do pai'·
cct• ao meu cspil'ito quo so trata, nilo dn tonccr n. uma compo.nhln. nnclonnl, c foi
expiornçilo do cnt•viio de pedra, mas da expio· cnhit• cm mão do estrangeiro. (N,To apoiados.)
ração do pixe o do b1•cu.
Pois; tenho informo.r;ü.o tle posson. muito
O nobre Senador allegou que ou p~trecin dnr chcgnt!a no Estudo do Rio Grande, o q uo
uma oplniii.o individual sobre o assumpto, cm conhoco us mino.s, quo mo asseverou que n.
voz de do.1• umn. opinião geral.
ompt•ezn hoje pertence il uma companhia
O Sa. l\!OltAES E BAmtos-Eu disse « cut•lo· estrangeiro.,
Em todo o caso (estou rlcsdo já pondo il
slilado».
margem todas estas questões) niio havendo
O Sn. LE!TE E OITICIC.\-Doclnro ao Senado industria de carvão do pedm oetubeiecida no
que ou não mo prooccupei absolutamente puiz, pretende o projecto crcai·a.
com compnul1in ccrtiL o dctot•minndn; fallei
.Julgo umn. ingenuidade de mnt•cn. mn.iol',
gm•nimonto contt•r• o pori~o de so lilcultar n uma in:;onuidrvlo dessas que são indesculpn·
quem quer que fosso, sob o pretexto rio veis no legislador querer crc11r umn indus·
oxpiornl' carvão do podra, o direito do im· trio., não isontu.ndo do direitos os mo.tcriucs,
portar pixo o lu·cu.
matorin prima do que a industria tom neces·
l\!ns, Sr. Prcsidonto, a minlm curiosidade sidado, lllllíl isentando <le <Jiroitos matcrines
l'olntivamonto ils minns do S..Joronyrno tem como pixe o o breu, que não servem sonüo
proccdoncia, pot•rtue tbi jnstnmonte eslll com- para o lubrico de briquottes.
pnnhin que pediu iscmpçiio rle imposto. Hojo
Mas, Sr. Presidenta, si o plxo o o breu, que
posso dizer mn.is, que c.:; tau convencido do que sorvem para a fabricação do briquettcs, more·
no pniz não ha industria paro. exploração do com iscncüo do direitos, porque rnziio nilo hn·
cat•vão do pedra, o acho sing-uia~• o meio de vemos do estabelecer a mesma cousa p11ra a
se crcnr industria nova, com a isompçiio do in<lustrin do forro, por exemplo, que tom
dil•eitoa para os mn.tcrin.os nccessn.rios no l'n.- gra.nrlcs mincrio.'l neste pu.iz, c que nü.o tem
hrico do bri,,ucttcs, mos mo pot• quo pótle tl·a- protecção alguma 1
zot• o inconYonionto •lo contt•abundo, soh n
o Sa. Mon.-ES E BAnr.os-Ondo e5tú n pros·
cnp" do protocçüo iL industrif,.
Eu disso quo níio hn exploração da indus- perid11de da industria do fet'!O no pniz 1
trio. do carvão do pmlrn., o o nobre Senn·
O Sn. LF.tTr~ E OITIC!CA-Mas entilo V. Ex.
dm• foi o primeiro n encarrogal'-so do pt•ovo.r niio snbo que tomos fabricas .i~ estabelecidas
que no pn.iz nü.o lm essa industt•in. sinü.o na.s para explorar a industi•in do t'érro nacional !
minas do S. Jeronymo. Esta companhia niio A industria do forro C$liL muito mais do·
tom elementos do vida ; port:mto, não púdo senvo[l·ida do que a Industria do .carvilo do
continuar o. oxplornçiio do cnt•viio de pedro.. pedrn.
Neatn cupital tomos diversas fitbricas de
o S!t. 1\!onA.~s E RAr.uos- l\!nis uma razão fundirão
de ferro e que trnb11lham com forro
pari\ nuxiiiu.l·:L.
nacional. V. E:.:. sabe que a tilbricn do Silo
O Sn. LEITE E Ommc.1. - O seu requeri· .Toiio do lpanomll, que pertence no governo,
monto ri pedindo isenção do imposto do im· fornece forro.
pot•tação pnrn matot•incs quo niio so dcstintLlll
aómento no fitb!•ico do bt•iquottes; mas lam- 0 Sn. MOMES E BA!lROS - Essn Ó officinl e
bem o. outt'iLS induijtrin.s. Como disso. poróm, cusl!t muito dinheiro.
esta compnnhiu, como as outras, pódo mos· 0 Sn. LEITE E 011'!ClOA-Entilo, porque niio
trat• o sou . vu.lol', poln cot.u.çii.o de suns accõos hnvomos do pt•oto;:or u industria do terroquo
no. p1'tl.c;n., o olln.s uüo tcom cotn~·ii.o; cstüo é multo mais utii'l
oxpo3ttts i~ vendo.' a 5$. o não oncontt•n.m O Sn. MORAES E BAnrtos-Sim senhor, uma
pt•otecçiio rusonve!.
0 Sn. LEITE E 011'!C!OA-Esta paiz tem ffill•
(') Eoto discurso não foi t•evisto pelo orado!'. toritl prima p~trll todos os prot!uctos do conSonntlo v. U
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focc•io passivo! no mundo, Qualquer pl'O<lncto A• finan~as tlesto paiz nclmm-so tio tal
do industrln, f]Uo necessito do f1tln•lco. oncon- modo qno ptu'lt ~o cmwot't!Ll' tnlvez RO.lo. notrn. mntcrht prima nosto pnlr..
ccs;urlo pôt• cm csLll<io tio sitio totlaH ns laonAdmittiutlo o 11rgumcnto tio nohro Scnn<lot• t;tir•s 1lo imposto~. C! crmw impostos novos.
tm•amos chegado n.o oxtromo do iscntm• do
Tal vo:t. Sl~n. nccessn.t•io :p1it• om ostrulo tlo
direitos ttll mntcrlns primas p11ra todas us in- sitio todas ns ismwiíos rlo tffil1Dstoa, todos os
dustrias, m<lterlns prim11s quo podem sm· fat'· JH'i"VIIeglo:; concellidos polo Congi'Ossa i o
nochln.s pelo palz. Pürqun razão esta cxccpçiío tormo~ nr.cosHidntlo, pn.l'n. ~ecundn.t• os cslbrços
para o carvão tio pctlr~ 1
pm•sovcra.utP~::~ <1 oxtl'n.orrlimu·ios do A'ovorno,
O Sn. Mol1At~s E BAtmos -l'Ot'<illO o oarviio tlo q uo V. Ex:. enciontl'tL prova no roiiLtorio 1lo
honmdo l\Iiui:.;Lt•o dn. Fnzurula o mt propo:o~t.a.do
mct·cco.
orçn.mrmtn, de t:Lx:u• atú :Ls n.policeli du. diO St<. Li<n'E E OtTlctO,\ - Totlns ns indus- viria pultlica, o oht·i~:.u• lL import!H;fi.o 11. }lllg'ILtt•ias merecem ; o si o Congresso jiL votou n mcnt.n cm onro, o fJIW ú 11111 accl't.l.5Cimo 110
emissão do cem mil contos orn lminu com n cuctu•gos suiJJ•o o conunet•cio.
fim tlo }ll'otcgct· n. todas n~ hulm:tt•ias, como ú
que ustu. vem ugortL pedil' iHew;ii.o pu.l'tL o Si osta.mn1:1 IICHS!Ltl eOIHlh.~i'ít.m, si vomos o hon·
uprovcit.nmonl.o do cisco ']tiO liojo vmulc pot• J':ulo Mi nil:-ltl'o ria I~'ILzcwliL llcci!Ll'n.l'l':·nnmtmoll te,
pl'cçoo insiA'niflca.ntc, mtts llUO anmnhü. cus- puJ•:;ovm·an l.cmcu tll um tJOil rura.tul'io: « cncon
l,l'<tmo-no~ om sitwH;ilo ulllictiva; tenho Jhito
tará. muito cnro ·~
t.nllos o; os fi u·r;11s }l!Ll'IL '1 uo o no::~so cu•d i tu nilo
Insm•jo-mc, St·. PL'csidonLo, cont.t•:t a. 11is· JWt'et;IL; t.oullo couflttnt:u. cm que i::~so não suctincr;ilo ; 11orquo eo fJUCl'OIIUJS protL•g-ot• a in· cossodcrà: mn:-;, llll.l'iL potlOl'nlO:i ~fLldn.l' todos os
dustria do carvão de pctlrn, tlovomos pt•otcger 110~1:10~ COlOpl'tllll\~1:10~, Ó UUCOSSILl'iO CJUO O Colltmnbom os outros proúuctos quo podem ama· gl'CR::O me lmbilito com impostos novos>; ~.;i,
nh[ sct• producçiio nacional, ovitantlo-so a como V. Ex. snba, St•. Prcshlonto, estes impostos
impot·tn~ão do estrangeiro.
no\·os süo uquellos que um g-ovm·uo só poderá
Os objectos dns fabricas do marconat•ia. tlc• cxigil• no caso do t.~tt•cmiL necossidndo, como
vol'<io ser pt•otcgitlos porque nssim deixaremos o imposto sobre npoiicos, isto ó, litlta 110 com·
Uu pagat• o luxo tltt JU.hricaçií.o c~-Jtt•angoim.A promisso !,omo.rlo com '[larticuhwt~s que ns rc ..
intlustrla de oilapóos, a tio calçados o outtm cobernm; impostoR om ouro, qno equivalem
que pmieriam aproveitnJ• a mntoriiL pt•ima do ho,io n um nccro~cimo 1lo ôO "/u sobro direitos
]JO.iz, Uovia.m sct• protegidas c não ~ómcnto a do importnc.~uo ; si cbt'l.mo:~ ucsst~s condi<-ücs,
intlustrin do carvão do po<lra quo se pretende como so vom pcdit• 11u Congi'CH:-;o iRr.m:ii.o de
crcn.t• u.got·a.~
impostos, niLo paro. umtt indusl.rÍIL ,i:'t ul•gauiE' preciso quo se saiba, não se tt•nt.n de stu.l!L ou om viiL tlo pollot• t.et• Uormmoncirt, mus
parn uma indu•t••it~ quo nilo existo 1 E não
C!l.rVito úo JlCtlra ; trata-se do apt•ovcitmncntc pura.
a m:~t(IJ'in. JWiwn dn. iiHiustl'la, que a.
do·cisco du carvíí.o do j)Crh·a. A companhia. companhitt
dtts mina.a dtJ S.•lol'onymo explora,
csLtLJH.lu cm mít:; cundi(~~ucs, pr•ctcutlo t'L custa
lllllS Jl:l.l'll IIULtOl'iiL'i lH'illlml (Vt~llolll bom OS
do thm!Olll'O publico tl1.1.1• JniUOL' Vn.IOt' ti.S tiUU.H
ucçüo:i, Utu• mniot• lncm tL seus nccionistns, noln·cs Sonndores o ILicanco dcstrL p1•opoaiçüo),
out.l'a.s muitas in·lu~trinR Ollllll'eg:un no
adtliciomuulo nu pixo o ao IH'CU o cisco q uo CJUU
pair.,
fJlW, pw/.nul.o, [JDdt•m ~;w· 11/IW. nx ..
!tujo ven<lo pot· Jll'O'o lnsiguiflcanto. As ILLJ· colhmtna, IOut,u
do J'í:!lltln. pat•a, ;upwlln.t~nmp:L·
~JÕOS t~UIJil'ilO t1 os acclnuistas po1loriio pnfl:ml·
uhi:L,
não
p;~J·n.liti}J'iciLL' ucrt.l'\'fiO dH ptult'it,uu
a.s a.dinnto com lncroj e o.mnnhii. os 1liructoret~
conftinmLri10 u. ex1llorat• n introducçfi.o do pixe o bl'iqrwtte, mas u cil5cu do cuJ'Vao qun :-;o
''eudo pm• Ulllll· insiguitlcaucia, f.l fJUO lJUdel'LL
a da ln·ou, Hvre:s do diroHos uo pair..
oOl'
vendido pm· um J<ro1;o melhor 'I
Sr, Pt·esidcnto, nUs tnmus ouLt•as imlusLt•in.s
A
qumn aJU'ovoitn isto~ St•. Pl'e.ihloutc?
que vil•ão inunc•liatamcnLo padiL• i:;cu~ão do
J\s isonçües tlns tltxns ostn.holeci1la~ liUTlliH
direitos.
ter comn Um upruvoi t.:u• tw p;Li~ i n uat;iLü
H~ tliu.~ ctD<HlLl'Oi·mo com um imlustrial
intoil'n.
pagu., mus o pttiz intuil·u luct·n. h-cnque me di:;::o: O Congresso dispousa. o }liXo
ta-so
um
pt•mlucto, porque 6c nct•ctlitlt qun11
o o breu; tunanhfi. irai pcUit• jsonçü.o do naçii.o intoil',L
vnu luct•m• com estt~ ismu,•iiu,
direito~ Jl!H'II, n:; JiLbt•icnu tlu Jbl'l'O, Do me:;mo
pelo
li~cto tio fic1w o pt•otlucLo om condi•;tio~
motlo vit·iio tOihtt~ a:-~ intlusLria:o:~ pollit• isen·
molltnt'í'S, rlcsinvolver•·I:O a pi'Ollucçiio, ustiL·
çiio tlo dit•cito.,·.
IJolcccmlo-so 1t }l.J'oiOt•oncitL polu menot• pt•cço.
Ei~ o inconvonionto flrst.n. concossii.o foitn
Pergunto no Scnndo, pllrUm, fJlWIU lwwn.
f!elo Cong-t•est:~o Nu.cionnl, JOit.n. com ~Bt:t con~
desccndoncitl ingoumL. Domai~. Oijttlmos em com ostLL ison~iiu do <lit•oltos tio que Ho .tmiLL?
condições tnos, St•.Prosidonto, quo temos nc- Su lucrn.m os nccionistus dn• minLLs tio S. Jc·
coflSltlatlc do Jazer valor totlos os imposLos ronymo, porque não lm outrfi lubrl011. ostnbolocida o ninguom 6 capuz tio lcvllnt!tt• capl·
llOl' mais odiosos que sejam.
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Iaos para uma Industria quo ainda nilo está
orgnnisad~.

.O Sil. ES1'EVES JUNIOR -Mas para o J'u·
turo 'I
O Sil· Li~ITi~ N OITIOIOA-NO futuro, si so
orgnnisnrem, vonhn.m pedil' o n.nxilio; mas
trnla·so do caso pro!ente o nctunlmonte niio
devemos concotlor isto.
Qucmlum'lt sii.o os accionistas tltt comp:t·
nhin do S ..Toronymo, quo niio nclmm n.gur;L
quem compro smts acçüos nom n 5.$; e quem
perde! A nnçiio inteira !
O S~t. ES1'EVi•:s JUNiOn-A qucstiio ti do
futuro.
·
O Sa. LEt'l'E ROiTiCJCA - A quostiio é do
pr·osonto, meu curo collnga, ó do momento
uctual.
Quem perde ó n unção intoi i'n, po1•quá, Sr.
Presidente, o plxc o o breu pag-am hoje im·
postos, que n~o sabemos a quanto montam,
mas quo devem subir a gt•:mdes sommns por·
que niio são IIPI'ovcitndos só monto para !abri·
cat• brlquclteJ.~, mas para. muitas outro.s inrlus·
trin.s .• ,
O SR. JoÃO COJtoEmo-Parn a do sabão por
exemplo.
o S1t, LEI1'B E 0J1'iOIOA. , • , c si> na industl•ia do snbão, como diz o honrado Senador
Jmlo Coará, com muita compctcncin, cllcs cn·
trnm cm gronde porcilo.
Desviada esta I'On<hl do Thosouro Nacional,
tm•omos nccoss!dndo de votar outros impostos,
pilr<l supprit• a doftcioncia que esta isenÇliO de
direitos traz pura o orçamento.
Quem vao pn.gn.1• isto 'I
A mtÇ<io intoim, porque teremos de taxar
gonoros do pl•imeit•a necessidade pa1•a todo o
palz, unicamente para aproveitai' nos accionistas dn S. Jcronymo 1
Mus isto ó a suprema injustiça I
O SR, Mo!tAEs 1~ BAmws-lnjustiça é o que
V, Ex. ost11 commettondo.
o s". Lim'E ~~ 0ITi0ICA-Pois, o nobt•c SeUlular qUCl' ta.:Xn.l' o pai r. inteiro ...
0 Sn. MORAES 11 BAllliOS - Niio peço taxa
Jltll'tt cousa. nenhuma.
O Si\, LEITE E 0ITICICA-Niio pótlo deixar
de podit·, porque ó mombt•o do Congl'cs~o. é
logisli<drn·; o desde o momento om que S. Ex.
desvio. umn. l'onto do rom1n. do Tlwsouro, tom
obi•igu~iio tlo suppril' osto desvio pOI' uma
out1•a ronda que prccnclm a dilforonçu.
O S!l. Bs1'EVi;;8 JuNJOit-0 que podei'Ú, ncon.
tecei' ó vcndol'-So o subiio muito mnls barato
Os". LEi1'i~ n OITIOiOA-llis aqui n que JuÍ
de succedo1•; ó o nobre Senador quem está fil·
zendo a Jll'ophcoiu.
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O breu sc11'1 importado, niio pura o cnrvílo
das minas do S. Joronymo, mas para o fabrico
do subiio naclonnl, que tom muitas fubrlcns
no pulz!
Sr. Presidente, insurjo-mo contra isto. Nilo
estamos em tampo do fuzm• r.wores ~ custa
do Thesoul'o; no contra1•io, é tempo do appol·
111rmos paru o puiz e lho pedirmos grandes
sommos do sncrificio para sustentar o nosso
cro<lito, pa1•a solvm• os nossos compromissos.
O Su...ToÃo Conmmw- Para conhecer-se
isto b<ISla lar o rolato1•io do Ministorio d"
Fo.zendtt.
0 Sll.. LEITE E OiTICiCA-0 roJntorio do Mi·
nistorio da Fnzonda ó oloquonto; senti-mo
profundnment.c alentado com oste importnntissimo documento,
O Slt. JoÃo COII.DE!RO-Apoiado.
0 SR. LEITE E OtTICICA.- Fazi~t do honrado
Ministro ria Fazenda o juizo do um collcga o
amigo, conhocedm• de sua g1•nndo aptidão.
Mns o relutorio de S. Ex. ó um11 peça que so
impúo ao estudo do Congresso NuciomLl.
S. Ex. foi fm.nco até onde podia. ser; niio
escureceu a situação, como outi•os ; nü.o nc·
ceitou o principio do que niio se devo dizer
ns verdades no Congresso, e ao pniz, oncobt•indo os desvarios de certos momentos, afim
de niio nbnlnr o nosso ct•edito.
Eu l'ui sempre contra esta opinião ; entendi
sempre que se deve dizot• a verdade inteira.
appollnr para olln e pedir os recursos ncces·
sarios pltl'a manter o nosso credito,
Por isto, applaudi o re!atorio. S. Ex., com
louvava! frnnquozo, conhecedor da situação,
escreveu paginas que devem scu•vit• de nor·
ma ltS votaçüo• quo temos do ro11Jizar no
Congresso NacimmJ. S. Ex. rleclurou que
encontrou as repartições publicas completamonte <lesorgnnisndJIS; nem pessoal apto ti·
nlmm pnm lho fornecer dados da que pra·
cisou afim do cump1•i1' 11 sua missão. Com um
traba!J1o horculeo, com uma perseverança
nssombro>~t e digna de admiraçiio, S. Ex. im·
poz-so i• !Jn•ofil do sabet• o estado em que se
uchnva. o Thesoux•o.
Encontrou os maiores compromissos, <lil!l·
cuidU<Ies innume1•as : c, como um bom pn·
t1•iot11, como um bl'azileil'O digno desse nome,
tlmigo do ct•cdito do. sua nnçii.o, dou-se ao
trabalho do ii' satislilzendo os encargos do
Thosouro o do l'corganisar n situnçiio que
tinha achado one1•ada de muitos S!ICl'ificios.
MllS S. Bx. diz que ainda não chegou no
Jhn da sua missão ; precisa ainda do concurso
do Congresso, porque os compromissos todos
do Thesouro alnd11 niio os!t1o solvidos.
A mlmpossou!monto S. Ex. disso,os compro·
misos do Thosouro toem sido todos solvidos
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ú propm'QÜO quo vão nppnrer.ontlo; ttindlt não que toda n no~srt rlividn. üxtel'nCL o trcs vezes
mo 1\L!tou Uiohch•o pu.rn. satisfazei' todas as mni~ do que tmht a nosstt divido. intern11. Si o

.,''

I

!I,,

,,;

'I
'

obrJgnçiles.
Mas, (isto S. Ex. nii.o disso, pm•óm, nUs
sabemos) hn obrignçiles quo dependem do
contractos, que tlcvorn pmmr sollro o orçamanto om um futuro proximo.
P~trn. isto ó necmss:u·io que tonlm.mos rondns, o estas ron•lu; niio podem ser desviadas do
Thesouro, porque, ainrla. mnis, ó necessnt·io
ct·oat• novn.s pn.ra. o.cudil• n esses compt•omla~
aos, o nestas con•1ic:ões vno-so prorcn• no orçn.monto np!'Cscotndo, n creu<;ão lll~ impostos
novos, que nü.o sei como teremos fol'çu pu.ra.
votm•.
O Sn. JoÃo CortJJEmo-Mas hnvomos do
votnr.
O Sn. LEtTE ll OtTtCtCA-Niio poderemos
rlclxar do votar uma lei do orçamento per·
foita o completa, approximada quanto possivcl ús nocossidadcs publicas, qunndo tudo
denuncia. quo ns despC'i'.as irão a mnis, o que
n. situaçilo patriotica om que o govcmo se
nchn. estri. muito amea~:~d" do niio ser secun·
dnda.
Quanrlo vemos uma ameaça constante do
nugmento de despezas por diversos projectos
om discussão na Camrwa dos Deputados, não
ó quo devemos abr•it• mão dos impostos que
pagam duns matarias primas, quo servem
para muitas outras industrias c podem para
estas •or desviadas com perigo das rendas
publicas, em favor do umn emprem quo nüo
ost{l florescente o cujas acçiles não teem cot"ção na praça.
Nüo 10.110 aqui, c nuuc[l. fn,llci em nome de
Interesses inilividuaes; quando •lirijo a pa.
lavra ao Congresso, esqUO\•O·mc completa·
monto do qunosquor sentimentos a respeito
desto ou daquelle individuo.
O Sn. MonAEs E r.lAn"os - Mne isso ó prosumpçilo de nós todos,
O Sn. LEITE E OITICJCA- Agot•a vejo 0 pe.
rigo de me exprimir •icst" fórma ; 0 honrndo Senador j~ suppunltn quo mo quorla re·
Jilrlt• ~s minas do S, ,Joronymo.
O Sn. MOR.AJ~S E BArmos-Niio, senhor.
O Sn. LEITE E OmotcA-Qmmdo ll•llo, niio
lenho outro pensamento siniio n situação do
nosso paiz; este cambio misoravel, mostrando
no mundo inteiro que a Ropublicnaindn niio
tomou a boa ot·iontuçiio, onsinn•ln pela expo.
riencln dos outros pnizcs, com um orçamento
que so eleva a 210 mil o tanr.os contos do r•tiis
" subiró. a mais do 300 mil conto; o umn l'O·
ct~itu. que nüo chegará nesta sommn., o com
OllUB quo pesam soiJro o'Thosouro por culpa.
Uo Congresso. E' um ]liln.ntasma quo mo pul'~
segue todos os dias ostn couvoroiio do Justt•os
bnncnrlos, cujo custeio equivnlo a mais do

Con~resso não interpr·otnr " loi do 23 do >O·
tembro, cohm•ünto com o seu voto tio 1803,
o ThosoUJ'n tor·~ •lo pngnr no Bnnco do Bm·
zil, por tl.nno, n qunutiu. de I:! iL 14 mil contos
fúm. o de11nsito ern ouro, som JiLilu.r nna npoliccs que nindu. est,ilo no Thosouro.
Jlstou convencido do esforço pn triotico quo
0 governo estú. fazendo ; esporo flUO _po!lm•ó.
cntl'ar frnnc!ltnentc nu. satisfiLçiio dos compromissos 0 choga.l' no fim, som que este paiz,
rico, curn reutla::~ axtrn.ordina.rios, tcnllo posto
nbnixo umn. monttrchin. 0 proclo.mndo um govm•no om nome tia libor1lndo, 1lô no mundo o
cspoctrwulo, no fim do cinco annos, do conJbssat• ~uo não pudo stttisfar.or os sous comproctissos e ir bater ú. por·ta dcsso lngloz ~no
todos os •lias so clnmn quo nos quer• impot•
suas leis o quo pódo exigir o pagamento
de garantias que nunca exigiu. ( lia ""'
aparte,)
Espero quo não chcgnrlia csto ponto; mas
o modo de não chegar ó insut•girmo-nos con·
trn todos os liwores, pr·lncipalmonto os deste
genero, quo pudem trazet• grande desvio das
nossas rendas.
0 Srt. EsTEVES ,IUNion dú um apat•to.

O Sn. LmTE E OITICJC.\- N:io quero tomar
mais tempo aos poucos collegas quo se estilo
enlildando com estas minhas lumontaçiles
(nao apoiados). Pot• isso não possu tomar em
considoraçiio o aparto que o honrado Senador
mo diL. Direi, entretanto, quaes süo estns industria.s que nos trouxeram a.ugmento de

nossas remias? I'oi em nome das industrias
quo .•.
O Sn. JlsTEVES JuNron dú um ap"rto.
O Sn. LErr·m E Ot·rrctcA-Nessa falta de
!lrobiuaile ó quo ou enxergo o Jlcrigo desso
projecto. Foi em nomo das industrias quo
so emittlram 100 mil contos depapel·moedu,o
mais 73 mil na occnsiiio da revolta, notando-se
que no melo dos grandes patriotas quo def,•n·
doram o Vlce-Presi•lonte dn Jtepuulicn o n Re·
public11, tivemos muitos inaustriosos quo
aproveitnrnm na circumstnncins ospeciacs do
momento parn fazerem bica do Thosouro para
a sua nlgibolrn. Isto deu-so 1111 occnsiüo da
revolta, porque o governo niio podia olhar
para tudo, dal'-SO·ha ~tmnnhã, porque ui!o
podo tor tantos fiscnes quo cheguem pnra oxumlnru• si o plxo o o br•ou voem para us minns
do S. Joronymo, ou prwamuitos outros mistores.
Pm• isso mo insul'gi · contrn. o pt•ojccto, no
quo,lJliiO vojo vantagenFJ; o ugoru. om n.tton·
t,!ilO no hOIU'tu.lo Smmdol' lavro segundo protesto, doclar•ando quo contiriüo !L sustontiLr a
minlm oplnlíio.
. ·
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O !oilt•! JUOJ:nc"' c nuu•ro" <IIz que
n..d}scu:o:suo no pu em que se n~Im. no direi ou
fltrns tu, entre o orador o o nobre Senador
Oiticlm~. nadn. o.U.mntn, ó nccessnrio quo os
argumentos seju.m convincentes.
Ninguem mais quo o ora~or rooonhoc• o
estudo afllictlvo <lo paiz, cujas Onnnç11s estiio
oxtrcmndns, c ó por isso m•'smo quo pcns1L nn.
necessid11do dnquoUns dospoms, quo por sua
natureza tendem n. n.ugment.ar n producr;iio e
com esta ns rendas do paiz .
. Cm•tns dcspeziiB devem ser feitas improto·
rtvolmonto, porque clltLs siio do vc•rrlndeiro
consumo, como n de 'ltto sG trata.. O cn,rviio
de pcdr11 é do Pl'imcil•u utilidade em toda a
qualquer in•lustJ•in, que o tendo baratos~
ilesf:>nvolvorá. l'npidu.mente, Diz a. este respeito
o quo so pódo dizer da int•·oducçiio do immi·
gJ•o.ntes, quo devem vir pa.l'a o nosso pn.iz,
soja como .lb1•, a todo tran>e, por qualquer
modo, custe o que cu:-~tnr. E' necessario tirltt'
dc,tn natureza os requissimos productos, quo
nhi estão onterm<1os.
O or•dm• niio póde compre ]fender um ponto
do diPCUl'SO do nobt•e Senador por Alagôas, e
ó qwmdo ollo oo refere ao tempo em que'"
deve proteger n industrln., si no momento de
sua appariçiio ou depois do seu desenvolvi·
monto.
O orador entende que tnl protcr.üo deve
ser dispensada sempre que n industria é do
grande utilidfldc, e nenhuma. mais util que a
do carvão do pedrn, que entra como parte
principal cm toda o qnalquo!' indnstJ•ia. Não
e Jlartidario <lo proteccionismo, que considera
pessimn. medida economica.,rnn&, por cxcep~ü.o,
"jnstifleo. nesta Cnsn.
O Ol'ndor mostra, com documentos, que o
cn.rviio do nossas mintLS Odo boa qualidade, c
não Blllle do ondo o nobre Sonndor tirou o.
opinitio contrn.rilt. As duas Commissnes,tanto
a do Senado como 11 da Camar11 dos Depu·
to.rlos, síio nccordes em confêssn.t· n. wmtagem
e proccdcncin do p1•ojecto, rcconl!r.cendo nm·
bns a necessidade do sun approvar.iio. com a
qual se conlbrma o Ol'<Ulor, e espera soja VO·
ta<l~t pelo Senado.
0 Sn., PRESIDENTE <.Jjz que, o,tnndo l'Cdnzido
11 monos de um torço o numero do Srs. Sena·
dores proscntos, 1lcn. ndindn n. di~cussii.o o
designa para ordem do dia da sessiio soguinto:
Continnar.iio <ln 3·• discuss[o dtt proposição
dtt Camara dosDepntnuo; n. •lO, do !8!J4, que
isontn. do dircil'og de importnçúu os mo.t<wiucs,
machlnns o ILpptu•olhns Ucstinntlos ô. cxpli.ra~·ü.o do rrtrvii.o elo pcil1'a, pixo o b1·cu destina·
dott no thhl'ico dn fJI'iquclt::s ;
s~ discu~sii.o do )ll'O,iecto tlo Sennil~ ~· 12.
do 189•1, qno tmliSJiJro pam o· <lommw ~o
Estado de 1\luLLo Gros>o flii'CI';os prorn•ios \III·
clonaes;

!dom do do n. 10, <1o 18D:i, que autoriso. o
Patim• Ex.•·cuti'vo n nposcmtnr, no togar que
nctunlmento exl"!rco o com todos os venci·
mentos dosse cnrgo, no coronel Pc!ll'DPaulino
da. Fonseca.
Lovantn·se n sessiio
sos dtt 1fu•t!c.
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Pr·csitlcmr:ia dos S1'.'l, J1!rmocl Vlctorbw c lot1o
Pcrh·o (Vice-Ptr.sidcnte).
SU).I:O.fARIO - Ahrlrtui'tl. dn. flflSRi'io - Lcituri\- o
UJlprovaçiio r\;L acta- l<;xpr:JuM~·r~o:- Discu11são
approwtçii.o rio rMjUCl'imllnto do Sr. L:1p~r
offorocitlú o npoin.rlo nn. l'lt!RA:lo n.nterior-On~
111m no IHA.-I·;nc~t·ramunto di\ 3n dl~tcUR'~ÜO da
proposiç,:i.n dn. Cumat•a, n, .H), de 1801- Uisr.urh•l do Sr. Loite n Oiticicn- Obscrvuções e con ..
!lulttt (lo Sr. Pt•Midonto ·- Votaçiin da proposldio
o rmpntf'l Lb ,.,,tltçii.o tlo nrt. 1o -l~nc(lrt•n.muÍ1to
dn, :lr~. ftiRC:U!15àll tJ :tpprnY:IC:lo do Jll'Ojecto do
S<~ll :1110, 1\. 23, •li• ·tSrJ.t -:'Jn tliRCII~Ii:lo do projnctO
do S••mulo, n. 10, dto iôO:i- DlscurRos dos Srs.
Gomei! Un C:llltt•n n Leit<~ o Olticicn- gmondn.
ÜCSIO- gnctH'l'l'l.lflt!UtO dn diSCIIRRl10 -Cba.madn.
- Adin.mento dn. votação do pt•ojoc:to-Ot·dcm
do din. 2·1.
tJ

Ao meio·dl~ comparecem os 38 seguintes
Sr. Senadores : Joiio Pedro, J, Catumlo., Joa·
quim Sarmento, Francisco Mnchndo, Cost~
Azevedo, Antonio Bnenn, Gomes tlo Ca.stro,
Pires Ferl·eit•a, Crur., · Coelho Rodrigue~.
No~ueira AcciOIJ', .loão Cordeiro, Josó Bet•narl.lo, .loão Neiva, Coi'rein. 1le ArauJo, Joaquim Pm·mmbuco, Leito o Oiticicn, M•ssi:Ls
do Gusmiio, Leandro Mncicl, Rosa Junlor,
Eugenio Amorim, Domingos Vicento, Gil
Goula!'t, Lapôl', Gonç<Llves Chaves, C. Ottoni,
P<mh• Souza, Mornes Rnrros, Leopoldo do
Bulhücs, Joaquim <lo Souza, Silva CanC<lo,
Jouqnim Mm•tlnho, Vicente Mllcilado, Arthur
Abreu, llo.ulino Hm•n, Esteves Junior, Julio
lõ'rot.IL e Pinheiro Mnclmdo.

.Abro.. ec a sessiio.
E' lida. posta em discnssiío o som de!Jnto
nppro\'ndo. n. ncttl thL sessão nntoriOI'.
Doi~nm <lo complll'<'Cer com Cl\usa pnrtlcipudu. os Srs. Jorw llarbalho, Gustnvo Richnrd,
,Justo Chormont., Cnnhu. .ltmim•, Coelho o
Cntnp!1tz, Ruy J3m•bosn. E \Vn.nt1oukoll::., .Ar· is·
t.itles Lobo, .Joaquim Follcio, CillllllOs Snlle~.
Snntos .Andl•tule, u Rnmlro Bltrc(!llos, o som
elln. os S•·•·: ~l<•nonl Burata, Aimino AJ!onso,
Olveh·~ Oulviw,Ahneltl<L B<LI'I'oto, Re~o :llello,
Abdon ~JIIlanez, Vlrglllo Dnmnsio, Manoel do
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Queiroz, Q. llocnyuva, Generoso Ponce
Aquilino do Amaral.

o SILo 2

11

0

OIWEM DO DIA

SJ•:CnETAH.IO, sm•vintlo do Jn, Ut't

Contlnün om 3" discuss[o. que so oncorm
sem dobnto, a proposição dn Cnmaru. dos
Doputmlos,n. 40; do 180·1, quo Isenta <lo direitos do importação os materines, mnchinus
EXPEDIENTE
e appnrolhos dostinndos {t exploração do cordo pedra, plxo o breu destina< los n 1\lOfficlo <lo I' soct•otario da Camnrn dos Depu· vão
brico do bl'iquottcs.
tados, <lo 21 do corrente mcz, remcttondo n E' nnn uncladn o. votn.çi[o da proposição.
seguinte
contn. do soguinto

O l!liJ·.I.eite eOJtlelcn (pcl11 ordem)

-sr. presidente. venho pedir n V. Ex .. cxplicnçocs sobre dous pontos que dizom respeito iL votn.ção desta proposição da Cnmnm
N. 18 JIE 1805
dos Srs. Deputados.
Em primeiro lognJ', Jllrcl notn.r quo os dois
O Congresso Nacional resolvo:
n.1•tigos nhl consignn!Jos envolvem mntorins
Art. I. • Os aspirantes que foram commis- completn.mcnte distlnctns ; e, assim sendo,
sionados no postó de guardas-marinha c que penso que a votação deve ser feita eepnrndn·
estiveram cm serviço na csqundm legal 0 mente, isto ó,dovo ser especial para cndn uma
fiotilhns durante n revolta, conservarão a dellns.
commissão, para todos os ollbltos, ntó n con- Si se dissesse que trntnV<t·sc do uma propooi\ilo, cujos artigos completam-se, nenhuma
clusão do respectivo curso. contan•lo nnti- iluvidn.
seria suscitado., visto como, neste
guldndo dn data do respectivo emborque.
§ 1. • E' nutorisa.do o ~ovct•no n. rcndmit.. caso, o regimento ó chtro, seria n proposição
se nchn. Mns, evidentemente
tir n matricula na Escola Nnvnl, com os fa· votada tal como
11
os
arts.
1
u
o
2
dispoem
sobre ma.teritts Uis·
vares tlostn lei, úqnollcs dos ro!bridos aspirantes, que, havendo obtido bnlxn por qual- tinctns.
quer motivo, queiram voltar no serviço dn Se:,runtlo ponto : V. Ex. a.nnnnciou que ia.
•c proceder '' votnção syrnbol!cn do nrt. I",
nrmndn.
§ 2.• A estes aspirantes será npplica•lo o quando ó claro que este artigo cuvol vo indisposto no nrt. 7" dn lei 11, 1523, do 28 do teresso particulnr, trata-se da beneficint• cm·
prezas quo ro)tresontam pessoas jurídicas.
setembro de 1807.
Art. ~-· Ficam revogadas ns disposições cm OSn. MoRAES E BAtmos-SITo em prezas gecontrnrto.
mes o não indivldunos, trntn-sc do cmprczns
que
se propoem 1\ explornçiio do carvão do
Cnmnra <los Deputados, 21 <lo junho do I805,
pedra.
;-Artltttr Casm· Rios, 1° vico-prcsitlcnto.'l'ltowtrr.~ D1~lfit10, 1 sccrotn.rio,-JorTo CotJI!1o
O Sll, LF.iTE E 0J1'1CICA-E' do interesso
G. Lisboa, 2'' secretario.
gornl o que se destina aos interesses dn gene·
ralidndo da Nação, isto u, o que npt•ovcita n
A' Cnmmig,r;fi.o do Mn.rinhn. o Gucrl'll.
Outro do Ministm•io da MnJ'illhn. do holo todos os intlividuos !ln. NlH;ão ; mn.s, o nt•t,. tu
n..aim concobi<lo: «Cumprindo o quo mn lbi !hz sclcc~üo, refere-se. ú.s p(lssons .im·itlicns,
dctermil!mlo 11eln Sr. l'rcsidcl!tn dn. Repu- as rmpJ•cms que const<l.uirom-sc Jlill'n exploblicn., ora vo:~ tl•nnsmitto ns ct'lpins do CJliC rat;ii.o tio urnn. industritL, ,·,, JlOt•t.a.nto, nhi
tt•ata. n. mcnsn~nrn, CJUCl ncomptlnhon vosso particular o interesso,
Segundo penso, esta votn~·ão, nn liJrmn. do
otllcio n. 154, do l!l do corrcnt.o.
«Devo declnmt•-vos que no olllcio do com- regimento, não devo ser symbolicn, tlovo sct•
lll"'"'lnnto cm ehei~ diL csquaolrn em opcrt<· foi!~ pot• escrutínio secrol.o.
Sr. PJ•esidontc, '' aprcclnçiio do V. Ex. suo·
çues de gt.IOt'l'n. c~ta lançado o signnl ~no ot•metto
estas duns obscJ•vnçõcs.
donn-SOJII. nrcluvrulo-o quo no l'rchivo dn
Secretario. de Estado não consta que esse of.
11cio tivesse tido rcspestn..~
O..,,., P•·esidente -A proposição,
A quem fez n requisição devolvendo depois cuja votação acabei 1le nnnuncia1•, contém
ÍL Secretaria do Sonn do.
rcalmcnto dous nrtlgos, que versam sobro
O Sr. 3' sec~otarlo, ~ervindo do 2•, declara mntcrins dlstinctas, ln<eirnmonto diversas ;
que niio ha pat•eceros'.
·
o roglmenl.o, quo estabelece a votação 0111
E' posto 0111 dlscnssõo c som debato nppro- globo, prcSUIIPÜO qne os projectos obedeçam
-.:ado o requerimento ~lo S1•. Lapór, olforc- us dis11osiçõos nollo contidns,quo não permltctdo e npomdo nn scs•no anterior.
tcm esses enxertos e nem ndmittcm quo, em
J'll.Ol'OSIQÃO
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um~ proposi~iio, so insiram mn.t.erln.s <!istlnctns.
A duvida suscitada poJo honr•tulo Senador
)lúdo sct• rcsol viti<L pot• meio do umn. consulta
a CO.."'tL, mesmo porquo, em 311 tliscmssiio, ó
]JOrm!Ltldo, ao pt•ocedoNO ,·, dlscnssiio do
qu~tlqucr nw.tarht, ftLZcr a. divi:3ão clcstn..
Qtmnto no mollo do pt'occdm• :'t votn\'~i.o,
devo dl~or qno os precedentes adoptados
nostn. cnsn, niio a.uto1•is1Lm fL cowsitlornr mn.tcrln. do Interesso particular ~ concessiio do
J'n. vores n. emprezns.
A dlsposiçiio do nrt. 2. • da renlmento lo·
gat• iL duvidas quanto ao m•tlgo do regimento
qno est~belcco n. votnçüo por escrutinio se·
croto ; nii.o so docla.ro. nc~eo u.rtigo qual sr,io.
a fubrica, sn.Ue-so n.pcnns quo ó uma, que
ren.llsou em eert11 ópochn determinada, um
contracto que existo no contencioso do Thc::;ouro.
O ju•ecedenle sobro tal 11ssumpto ú devido
ú uma consult:• feltn. pelo nobre Senador, o
Sr. Coelho Rodri~ues, qu<tn<lo se ia. proceder nesta. Co.sn. ú votação do projoc~1 Moi·
vlllo.
Nossa occllSiüo, o Sr. Sonntlot• Coelho Rodri·
gues suscitou duvidas sobro a int.ot•prolnçilo
do artigo do Regimento que 11resct•ovc o os·
ct•utinio secreto ; o lbi t•csolvido pelo Senado
que nilo se trtLtavn então do in\ut•esso pnt•ti·
eulnr; foi resolvido que ns pt'O)JOSiçücs, que
cnvotvia.m Interesso tm.rticuhu•, crnm uniao.·
monto aquellas que diziam respeito,., romocõas, 1Í. liconl)as u. J'unciono.t•ios publicas, re·
1ormllS, o.posento.dorills, jubllo.çúcs o outros
o.ssumpoos de igunJ no.turczll.
Vou procetlct• ú leitura dn. consulta feitn.
pelo Sr. senador Coelho Rodriguez o do. resposta que lhe foi dado. (Lê) :
< O Stt. COEWO itODR!OUI~S (pela m•dcm) St•. Jll'Csidcnto, m~ pnroco que ~sto.mos no
cnso de umn votaçao !lOt' escrutimo som•oto.
Vo,lo nhl um nome pt•opt•lo -o engenheiro
Molville •lo l!m·n, ou o. companhia qne o~go.·
nisat•, do mJLnelro. que ó !lllllL Jle>SOJL oobJcctlvo <ln lll'oposiçito.
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O Sn. COE!.IIO RoontauEs- E;tou satisfeito
com n. oxplicllçiio llc V. E~.»
A' vis!tt destu precedente, niio me julgo
nutorisndo o. upplicnr n disposição regimental,
que proscreve o cscrutinio socroto,cntrctn.nto,
consultarei •lo novo o Scnndo, nflm do flrmat•
mn.is um1L voz o Jlrccmlcnto estulmlccldo.
Consultado, o Scnullo resolvo quu tL votnçiio sqja symbolico..
Posto á votos ú npprovado o requorlmonro
vorbnl <lo Sr. Leite o Oiticicn, pedindo o.
votn.ção d1L propo:-~içü.o por artigos.
Proccdo·so o. votação do o.rr.. J•, ficando
esta. empntndn.
O S~t. PttESIDE~1·g doclat•o. que, no. fórmo.
<lo regimento, a votação sera repetida na
sessão seguinte.
Segue-se em terceira o O sem dobn.to npprovndo, ttLl qwtl passou om segunda, o scnclo
aclopta.do, vno ser enviado ú. Cu.mn.ro. dos De•
pulados, Indo untes ú Commissüo do Rodacçilo,
o projecto do Senado, n. 23 de 189·1, que
transfere pnrn u dominlo do Estado de Mo.too
Gro;so divct•sos proprios naclonaos.
Segue·so cm 3·• discussão o projecto do Senado n. 10 de 1805, que o.utorisn o Poder
Executivo lL apo:mntnt•, no lagar que nctun1mento exerce e com todos os vencimentos
desse co.rgo, o coronel Pedro Po.ulmo da

Fonacca.
O Sn. PttESIDI~NTE deixa n cadeira dn presidoncin que pnsS<L o. ser occupado. pelo Sr.
viee·presldeuto,
O

S•··

Gome" de cu .. l.t•o (•)-

Pe<li o. pnlo.vt•n unico.mento paro. ser oxclarccido sobro um ponto de doutrina, que consi·
dero de maximo. importnncio..
Ct•eio que o.s nposontn.dorias só podem ser
concedidas pelo Poder Executivo nos termos
precisos da Constltuiçiio, quando houver ln·
vnlitlez provo.dn. Eu descjnvn, pois, merecer
•lo. illustro commissüo, que Joi ouvltln sobro
este prqjecto, quo.l o motivo pot• que se abro
uma. tal excepção no pt•inclplo geral dll nosso.
alimin lst.mção.
QUlLi o. razão e•poellll qnc nutorlsa cato.
O S1•, 1>a·eMidonte- A voln.!;'ii.O 11or cxce:pçüo o.o pt·incipio gert~L do nosso direito?
cscrutinio secreto, segundo o regimento, tol':i 0 Sn. UtTE EOIT!O!OA-EU explicnt•ei,
lognt• uns eleições o nos ncgocio.i do interesso
O Sn.. MORAES l~BAitltos-Sencctus c.~tmorlms
prt.l'ticulnr, como são : «pcnsücs, remissões elo
dividas, Uconçns n 1\tncclono.t•ios Jlllblicos, t'O· O Stt. GollES DE CAsTno-0 Sr. senador pol'
formas, o.posentndorins, jubilnçüca o ontro.s S. Po.ulo diz em ~1tlm que o. velhice ó mo·
do lguo.J no.turezo..
!estio..
A proposloito da Cnmnrn tro.tn de au\ot•isar
Oro., si o motivo ó o empt•ogndo esta~• invn·
o governo o.lhzet• um contracto. Não mo Pll· lido, ó o cnso do t•ecm•ret• no· Podot• Ext•eco guo estojo o. hypothoso ou volvido. na dls· ccutiYo, que não lho lm tlo nega~• o. nposen·
posiçJLo cittLdo. do regimento, qno.ndo trntn. tndorla.
oato dns votn•;üoa pot• oscrutlnln secreto.
Entretanto, consulto.rei o Sentulo sobJ'O o.
fórmo. da votação, si V. Ex. assim o desejar, (") Nilo foi !'avisto pelo ot•nt!ot•,
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O SR. ConRh DE ARAUJo- Mns nüo pódo nos trabalhos desta reformn, insistir todos os
dlns nos nbusos a cuja pratica animamos o
0 SR, GOMES DR CASTI<O-MilS pergunto no out1•o podai• com os nossos preccdentcs'l Não ó
nobt•o senador: ó regular quo o Corpo l.egisln- mzoavo!. S1•, presidente, não conheço csto
tivo abra excepção ~o principio estn~olccido fu nccionn.l'io.
nnslcisquo mandam remuneraras omprogo.dos O SR. LEtTE E OtTtcrcA-Ett explicarei a
que são lovn.dos iL clnsso dos inncti\·os segundo V. Ex.
os sct•viços prestados ? Nunca com totlos os 0 Sfl., GOlm; DE CASTfl.O-JÍL mo disseram
vencimentos, porque ha uma parto dos vcn· que este poticlonario ó de Alngons, o ou doso·
cimentos que o percebida 1"'o la/Jot·c. O om·
que as oxplicnr;õcs mo Jbssem dadi\S por
pregondo tem or1lonarlo o gro.tiflcação ; n. jara
um scmu.Iot• do outro cstrvlo. Niío ó porque
gmtlficnçiio rovorto em favor do qno o sub· porthtt em duvida a insuspoiçiio do nobro scstituo; como ó quo vamos approvnr uma nn.dol'
pm• Aln.gon.!:l, mas tenho ~·eccio qno
Itposentador!It com todos os vencimentos?
S. Ex. cedo. no cora.~~i.o.
O Stt. EsT~vEs .luNID!t- Hn muitos prece- O Stt. LEtTE tl OrTtctcA-Niio senhor, oxpli·
dentes.
caroi até as rohtçüos que existem ontt•o nós.
O Stt. GOlfES DE C,\STI<D- ~las ncc••osccnto 0 SR, Go,ms DE CASTRo-Bem.
ó. tleolarncão ele V. ilx.: ha muitos o doplo·
lllns, a duvidtt permanece do pó: o Senado
raveis p!•ocodontes, hu uma quantitlado im- pódo
conceder aposentadoria lill':t dos casos
mensn do ornpregntlos aposentados pelo Go· quo regem os emprego::~ dos diJl'm·cntos mi ..
verno Provisorio., som te!' pedido npo<entac!o· nistet•ios !
riu., com todos os vencimentos. Mu.s, si jU. nilo
Podemos estar abt•indo excepções úlei !
ó tempo do corrigirmos esses cri•os, cntlio ni1o
E' dcccn to que o fa~·a.mos ?
sei quando será.
Este empregado ostó ou niio no caso do ser
O Sn. EsTEVtls Ju;o;Jort- Depois mesmo tio aposentaclo?
Governo Provisorio : inspectores de alfantlo· Si cstt\, requeira a sua aposentadm•ia no
gas, emp1•egtulos do Thesouro, etc.
Podm• Executivo, que tem attribui\'Ões do
O SR. Go~rEs DE CASTRO - Mas V. Ex. lla dai-a,
do contessar que cm todos esses precedentes o O Srt, E~TEVES JUN!OR dú. um aparte.
lei foi completamente violada.
Ora, aproposito de aposentadoria, referirei 0 SR. GOMES DE CASTRO- Mas Isto apenas
,
um facto ao Senado : um omvregado da serve pnra corroborar o que eu digo.
Sr. presidente, no r·egimon antigo eu só
Alfandega do Pernambuco (creio que ora con· conhecia
uma classe do empregados, a que o
ferente), em perfeito estado de saude, como
tinham necessidade do emprego de!lo, um dia Poder Legislativo concorlia aposentadoria
recebeu ordem para ser inspoccionn•lo do com todos os vencimentos. Cl'<lln os profcs·
soros de ensino supet•lor do imporia, e havia
saudo.
um11 rnziio especialissilrut pam. Isso.
O Sn. CosTA Azr.mDo- Ainda deram·lhe Eu mo recordo de um facto do qual, niio
esta ca)Jn.
digo ter rcmor::~o, mas contbsso quo tive
O Sr:. Go~rEs DE CASTno-Ainrla foi poior peznr.
1!elho1• ser·ia viajar cm temporal desfmto tlo Eu pertencia. à. Commissilo do FinnnQo.s du.
Camtu•a dO$ Deputado", qurtndo o consolhciro
quo pôr-se á capa.
Comp~trocondo o homem perante !\junta do Sevo!•ittno 1\oclm, tio 1'hosom•o Nnciouttl, se·
saude, esta o deelrtrou completamente siio o crotm•io Uo ministl'O lil~ 1hzomln, requot•ou 11
capar. para todo o serviço; a resposta foi a sua aposontudOI·ia com todos os vencimentos.
aposcntodoria. Este empregado bateu its por- JWo tlnlm 70 o tanto; unno; ue idnrle, o
tas do governo desrle o anno vassado pedindo provou ter 02 anno> do servir;o, tendo ontrarlo
como collaboJ•atlor no Tltesout•o muito moço,
o respeito ú lei. o ainda não Jbi attenditlo.
O unlco principio inviolnvoi nesta paiz ó o A Commissiio do que ou lltzla pnt•to tal tlo
respeito ao tilcto consummodo. A lei ú viobtda pu.rcc(!l' unnnimo que se indefe['isso n. petição,
accint.osamento, a vlctima tla violnçiio l'ecorro porque Cl'tt um pt•occdento }lOri~oso conccdol'·
tlobnlde iL autorida•le, pedindo o rcstnbeicci- so uposcntutl01•la com todo; os vencimentos,
mento de seus direitos; nn.dn. consegua o n embora se roconhccos.~o n. 1'elevnllcin. dos
t•csposta ó: o Jhcto está consummndo, o legar serviços prcsltt<lo; por aquollo cidadão.
A C:~mu.rn. iudcli!rln o::;tu. potil)ito, pouco Uept•eenchido.
pois
csto funccionm•Jo Jh.llccio.,· o o sou sue·
O St:. EsTEVEs Ju;o;IOn-En~io ora o caso do cessor,qno
set•vin. no t11mpo do govot•no p1'ovi·
umn. l'Ovjsi1o.
l'iDl'io, som pedir• cousa. nlgumn,rClcobcu um diu.
0 SR. 00lli:S DE CASTRO-Mas Oll pergunto: doSt•.Jtuy Barbosa uma cttrtu omrjuelho com·
V. Ex. acha quo ó mei!IOr, para nos pouparmos municuvu quo o govel•no conce,iia·l~o np?son·
dnt• com todos os vencimentos.
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tnclot•in com todos os vonclmcntos o agradecia·
llto os sm·vir;os prestados.
O Sn, LEtTE E OtTrOtCA- Ainda mnis Isso.
O Sn.• Gmms DE CAaTno-Bem,mas o agrn . .
dcclmonto cm. niLturn.l, porque o cmp1'Cg'ILclo
nwrecin.; mn.'l clle não tiuhu. pr.{lido n. npo.:Jcntadorin, o o g-ovm·no dou-lh't~ com todo::; os
vencimentos. Ou Súl'to que, soO o govorno
passado, n. Cn.mn.I'IL dos uormtados I'OpcUin.
}lar unn.nimídu.úe do voto~ n. conccHs:.io Uo
n.po::~cntttdorin. rle um omprrgatlo que exerceu
o cnt•go dura.nto 02 o.nnos, o quo tinha 70 c
muitos de ida.de, }}Ot'QUO eutcru.lin. sct• }JCrigoso cstn.úclccct• cst, prccedcnto.Agor:L vuo u
Sena.clo n.utorisn.r o governo n. a.poscntn.r este
1'nw:cionu.rio, qun.udo o govm•no nlio prccis11
llu. nosso. n.utm•isru;ão pn.rn. fazm· 1Lpparecot·
~~sn qun.ntidndo do n.po.sentadorilLS quo est~o
por nhi ...
O Sn.. CosTA AzEVEDo-J;to foi no pnssouo.
Agom nilo so Jitz.
O Sn.. Con.m~A m: Art.\.t:Jo-Aposcntn.vn.-se
llfL1'11 no di11 seguinte nomeur-so o u.posentado.
O Sn.o Go:'!IES DE CA'iTJW . o.o vuo o Senado
nutori:m.t• este. Yioin~;iío du. Ioí, a.utm•í:mndo
umn nposontudorio com todos os vencimen-
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Como homem publico, naturnlmonto tenho
mnitns li>itns o muitos pcccmlos ; esporo,
porém, s•ltit• do pnrlnmonto, som nuncn con·
~n.grr\.l' excepções n principias que considero
snlvndores e indlspcnsnvcls.
O Scnn1lO nüo p(>do nppr•ovnr projectos nu·
torisnndo o governo n. n.posentnr com todos
os vuncimentos A n.poson tn(lot•in. ó a inuctividn.do, n. qual divol'go dn. uctivido.rlo nos voncimentos; esta. percebe voncimcntos integrucs
c o.qttolln :~pena• o or·dennrlo ; c t\ por ho.ver
esta dlst.incr;iio que "' leis dividem os venci·
montas dos ompt•ega.dos cm ot•donlLdO e gra.~
ti rlca.çfí.o.
O ordcn<Ldo 6 concedido po\n nposontn,Jorin,
quando um empregado tem um certo numero
de ttnnoB de sm·vir;o ; n. gro.titlcnçii.o, nuncn..
Tudo quanto >nhc fúrn disCo ó "busn, t\ cor·
ruptolrt, quo nüo tle•tt•óo o direito, amrmn-o.
Como o Senado snbe, os empregados de fnzemlo. não podem ::;cr aposent:tdos com monos
do dez nnnos de scrvi1;o ; dopois que toem
esse numero do nnnos, é que podem sor npo·
:;cnt.ado:i com o ordenado proporcional no
tampo de serviço ; com grntiflcnçiio, nuncn.
O Suo Do~nxoos '"v·w~~NTI·:-Polsjil so fez ; o
até já houve aposentado com ordenado mr1ior
do qlte n. gr:Ltitico.çlio.
tos.
Sr. presidente, r.u prererin nesses casos, cm O Sn. Golms DE C.\sTno-Pcrdue-mo ; esses
que o swnmumjus ón. .ommma i11jw•ta, como tristes exemplos deu-nos o governo provisorio
dlzinm os romanos, que o Poder Logislnti vo ~o govm•no constitucional depois os imitou.
concedesse antes uma pcn:;;ii.o. A minha rogra Mn< nqui se está todos os dias invocantlo o
rospcíto li lei i e de um governo seria, como
t\ nüo oO'endcr• os principias.
E' um perigo onsinn.r no governo o clcs- se reconhece ser o nctunl, nüo davam pnrtlr
I•espeito nos principias, pol'que csm.s são as abusos dest:~ ordem.
1•ogrns quo n l'a.züo eterna. c universa.l tem
O Sn. JoXo Cor.oemo-Apoindo.
cscnbelecido. e quo não con\'Clll oll'ondcr.
0 Sn. GOl!ES DE CASTRO,-E' o ~ue tinha n
E' um perigo víola!·t~s.G nnssocier!ado nnrtt'· dizer·,
com muito pczn1• o fiz, porque, como
chiso.dns,como (lstil. a. nos~m,como estii.o muitns disso, cnão
conhllço o cmp1•cgudo do que so
outras, os logisladorí•S devem tot• muita. CllU- tra.ttt, o j;et•ei A'r:tntlc pczar si minhas po.latclo. om snlVILt' polo monos o; principias que
silo vm•dadeil•ns unc:n•ns, nas qU:tQ.'{ !'JS povos, Yrn:-i pudm•em pt•ejndica.t• soue direitos.
DeliJndo n lei. Si ello cota impossibilitado
lmtidoH pelos tomporar.s das paixüe:-; o dos indo :-!01'\rir, l'r!fJUCil'U, no ~OVOl'llO sua a.posentm·cssos, oncont.rn.m abrigo o segut•:tnt:a..
Nilo duvido que l'ste fnnccionm~io tenha. tn•lot•in. Os. uobros senudores dizem quo o
toLlo o m01•ecimcnto; ct•oio qno ., tem, pútlo govel'no ú muito justo ; nul'crlito que o soja
tm· mtuto bons sm•viçOSi creio quo os tom,pú1le e, portanto, o pot.l.erá nposontnr•, si houvCt•
ostnr impossibilitmlo do sorvtr ; creio ~uo o rlireito pnrnisto, mas com o ordenado propor·
clonai e nii:o com todos os vencímoutos.
estojn.
Si o governo lho det• uma. n.posentn.dorin. E~sn. aposentadoria. ó pequena., o empt•ega.tt1o pequena ~uo lho não pt•oporciono meios do com clln nilo póde subsistit• ! Só lornbrn·
1lecontc1~ de ínthsisto.nciu., nhi estit a goncrosi- t•ei ;Lo Senado que si coi!SU. raz[o procedei', ou
lhLdc do Congresso Nacionn.l, para. n.ttonllnt• !ta vemos de set• cohorontes, concedendo npo·
esse inconYenionto, votnntlo-lho umn. 11en~ií.o. snntndm•ins nos dous terços tn.lvez do nosso
Pnrn. isto, hypotheco u meu voto, >i o rnnccionnlhuno, pois todos sabem, cm gorai•
nobre sono.dor po1• Alug~in.s ti vct• rr. hOitdudo do ello •i pobt·e, ou temos do ser coltm•cntcs dlci·
]wovo.t•-mo, a j ustii,.~IL dosslL :pt•eton~i'"lD. Cm.t- il(nllO, ni'í.o pC>lit illoutitlo.Uo dos casos, mns
COl'l'Ol', pot•um. com o mou votn, emborn. S{l,!tt pí1l1L di!fm•ençtL llm1 nome~. Isto nii.o ma pno monos compctoutc •lo SonlLdo (•lr7o tfJiOi(tdw9, l'OCO seria.
Pll1'U. u. violu~~ii.o do um principio tlo ot•Uom
l'OL' conSOfJ uoncin. cu o.gtmrdo ns oX}llica.cües do nobt·u senador por Alugons o dosde jú.
publica, do direito, nuncn o lhrcl.
s~nl'do

v. II .

o

21

186

ANN,\ES DO SENADO

dcollll'O com muito pczar o. S. Ex., quo niío po·
dcril rondcr-mo o. suo. demonstração, porque
nilo trato do pessoas, nilo me refiro i1 hypot.ho·
oo : quoro so.lvo.r o principio do quo ntío '"
pódo concodor nposontadorins com todos os
vencimentos.
O l!lr. Leite c Oitioica'l-St•. pro·
sillonto, eis o co.so do pmlir no houmdo oO·
nu.dor• peJo Mn.rn.nhiio, ltabacrs·cm'JnM llttl'lL 11
Com:nissüo do Fino.nçus.
Si S. Ex. tivesse lido com nttençiTo o pa.
rccet•, poderia. discutir n. mu.t.erin. com mn.is
proficiencin. do que sómeuto com os o.rgu·
mantos gomes que npt•esentou, desoni'Ol·
vendo principias, quo julgou violntlos pelo
projecto.
A Commissão foi muito oxpllcita, rolo.tivnmonto no t'unccionnrlo cuJo direito se dls·
cuto; o o foi porque (o e o cnso de rcspontlm•
agora à oiUecç[o fclttL poJo honrndo scnndor
llo que o petlcionnnni'io ú de AlngüttS), qmtndo mo forn.m romcttidos esses papei•. vi-me
na contingencica do dar pn.rocot' rclnti vnmento o. uma pretcnçiio de pessoa com "
qual tenho relnçtles interrompitlns. A sus·
poiç[o tirndn do Jilcto de sm• alie do Alngôns,
llcn ll:!sirn compcnsndn.
•
Trata-se renlmcnto, Sr.
presidente, do um
funccionario publico que vom pedir no Con·
grosso Naeionul umn lei especial pnrn o caso
especial em que o!le so nclm. Conrpr·ehonde.
se que si oc ·tratasse do uma nposentndorin de um funecionnrio qunlquot• que
estivesse sujeito no regímen Je:;ni dn.
aposontnllot•ias, nüo lttworin nccessido.do
do recorrer no Poder Legls!ntivo para soll·
oltar uma lei pnrtionlnr. Si so porte n !ol ó
porque o tunccionnrio nclm-~e om circum·
atnncins di1ferantes elos outros t•olativnmcnto
11 aposcntndorio..
0 Sn, GOft!Ji:S DE CASTllO-E' umn lei tio
excepção.
O Sn. Lt'.ITE 1'. OtTICICA-E' ronlrnento urnn
loi do oxcopcão, parl!UO csso 1'uuccionnr•io
est~ realmente cm eoncli\'ües cxcepcionacs.
0 Srt. GOMES D~ CAR'l'ItO-g' lei do inlo·
resse privado,
0 Srt. LEITE E OtTIO!CA-Como divorsns
outras leis rio interesso privado toem sitio
votallns pelo Poder• Legislativo.
Sr. presidente, o empregado de quase truta
nchn·se com 43 nnnos o dons mezes do cJ!'o.
clivo serviço em rc\mr•ti\'ÜOS pnbllc:ts; o nlóm
destes 43 nnnos o , ons mozes tem alio mais
dous nnuos, qno niío lho tbrnm contados
quando cxcrcou o.s duplas J\mcçüos de govor·
nndor do estado de Alngôas o aonndOI' d~ Re·
publica,
I
I• .I

:I

Tratn-so •lo coronel Pedro Pauli no dn Fon·
•oca quo foi sermtlor pelo estado do Alngüns o
quo postnt•iormcnte renunciou o cargo,
Mas acontece que com todo; e;scs anuo> do
serviços o sot•vi~"" npl'Dvoitndos, niicgndos o
narrados pelos nttcstndos quo apresentou, osso
l'uncclonnrlo nchn·so eomplol01•mcntc invall·
tlmlo.
O S11. Golll~S Dt'. C.\s'rtto - Peça nposontndoriu ..
O Sn. f,EI1't'. B On•totc~-Mus acontece que
justumento os 43 nrmos o dons mozcs elo ser·
vi1;os fo1•nm gastos om empregos quo niio diío
direito a aposontndoriu. Mus a vot•dado ó quo
oiio lnvulidou.so no serviço da nnçilo, e ó ollo
quem contbssn com franqueza louvavoi,quom
vem dizot• no Poder Legislativo: tenho consu·
mido 50 nnnos dn. minho. vida. no soryir;o publico, estou impossibilitado do continunt• a
exercer o c;trgo que mo deram ...
o sn. LmoPowo tll1 nuwú11s- Qno nilo d~
direito ó. aposentadoria.
O Srt. Lll11'1'. N OtTlCtc,,, •• o tenho lle ahan.
donnl·o porque entendo quo nilo mo fica do·
ccmto contlnum• aoxm•cet• um emprego, cujas
l'uncçüos não posso cumpi•ir.
Eile nprescntn-se no Congre3SO Nacional
com esta. n.llegnçito ; o Congresso tomo. conhe·
cimento doU~. vcrltlcn o estado do invalidez
cm que elie so acha c prova corn attestn•lo
medrco que juntou o concetle·ihe ltposont~
dOt•in, que si:;nillcn o melo de niio tnzcl·o
cn.htr nu. misorio. com sun. nuniliu..
So oile estivesse cxor•centlo ompro~o que
lho dósso direito li aposentadoria, não haver•in necessidade do recor•rcr no Poder• Loglslntivo.
OSrt. Ool!ES DE CAST!tO - Para Isso !ta o
recurso lln pensilo o ou voto pala ponsito, V.
Ex. ostaboioco um pt·ecodento por·igoso.
· O Srt. Lrme E OrrrctoA - Ninguom Re tom
levantado mais contrtt csi.M prcton~õcg de
npnsent.adnt•la o ]JtHHiiics do que ou. No. Cn.nmrn dos Doputtttlos propuz a ideht de so
t•evm• a llsttt<lc nposontadoi, fil?.emlrJt•evortcr
no qundro Uos ompt•ogn.rlos n.ctivo:~ os que go ..
snssem do nposont11dorias imlcvitlllmcuto concotlhln•; eutt·etllnto osl.ot medida foi rapei·
lida.
Ninguem duvida tlo quo quando um func·
cionnt•io exerce cargo que lhe di• direito t\.
rtposontndorin, pr•ecis11 de recorrot• ao Poder•
Executivo e a este corro o dever de cumprir
a lei; mas, quantlo so encontt•n niguns nas
condlçües om quo este so ncha, depois de ter
consumido 50 11nno• em serviços provados,
tntL~ oxercontlo logoros quo niio tliio direito 11
nposontntlorin, só no Congresso tlovo l'ocort'Ol'.
O hom•at\o sonntlot•, com todn ll.pt•otlcioli·
ela rtue lhe reconheço, c;t~ a lovantnr ostn
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fiUestüo do ,PrinciJlio ~uo diz violndo; mns o
Jilcto do cx<sti•• uma loi 1le nposcnt<Lliol'iiL n[o
impede o Congresso NILcional do votnr uma
lo! sobro um caso ospcciiLI. O Po•ler Lo,ishtti·
vo muito.s vozes n::;sim procmlc. (ha mn
aparta,)

Nilo olicito ovitnr quo ao fnçnm lois do
cxcopç•io; o ltindtl bojo se votou uma concc·
. dendo isençiio de clireitos do importnçiio n
cortas omprczas; licenças tem sido conforid.s
fora do tampo mnrcndo polo reguinmonto, o
ainda outros favores deste genero.
Desejo quo o Sonrdo oumino bem ns cit•cumstnncins especiaos cm que so acha o !une·
cionario cm quostiio.
Elia invalidou-se no serviço da nac,ão; set'·
Jhe-hla facll continuat• no oxcrcicio do emprego, ninda ~uo nnda pudesse Otzm•; mos olle
diz com Jouvavol frnnquoziL quo niio pódc de·
ccmtomoto exct•cot• ns suas 1'uncr;õcs, que ni1o
póde mnis trnbnlltnr• e su11 1\tmiliiL tlciL redu·
zida ~ penuria dosdo o momento om que cllo
delxnr o emprego: pot•isso podo no Congresso
nutorlso a sua nposontadoria.
Eis porque a commissiio do finanças cnton·
deu dcvot• sntislilzet· a esta protcnção não
obstante sua repugnancia cm rcin~iio ó. proposições scmolhautes.
O Sn. Go~ms DE CAs1·no "''um aparto.
O Sn. LEITE •~ OITJCJCA-Our;a V. Ex. o
facto: csto funccionario Jbi nomeatlo pot•a o
cargo cren.do pelo Potler Executivo sem lei;
postot•iormonto o Congresso llpprovou a Cl'Oll·
ção do cn1•go, consignamlo vm•bo. para o respectivo pagamento.
0 811. GOMI<S DE CASTRO d~ um aparto.
O S11, L1m1~ E OITJCJCA-Entiio V. Ex. apre·
sento emenda.
0 S!t. GOMES DE CASTno-Niio nprosonto
emond<L, po•·quo voto contra.
O Sn. LEJ1'E •~ 011'1CICA-Em toilo cl\so
,1ulgo conveniente que o prqjecto niio fique
tal qual cstt\,
Pedindo n. pa.ln.VI'a. prLt'n. 1ln.r fLS explicnçiics
quo o houru.tlu Somulnr suliui ton. U.Jll'Oson to
umo. omemht, mandando supprimil· o logJII',
Assim conccllc-se anposont:uloria, llo quo
este funcciono.rio 11or lloucu tom1JO poderi:a.
gozu1•, mo.s supprlmo·:m o J.ggn.r.
O Sn. C1o~IES DI~ C.\STitO-V. Ex. li ovo tam·
bam mo.ndtu• outi•n omcmdn. Como o cn.rgo
devo ter ordenado o Hrlltlficação, supprlma-so
o. gratificnçiio nn nposontatloria.
O Sn. !.EI1'E E 011'ICIOA-Croio q no ú tudo
grntiJicnçiTo.
o Sn. Go~t•~s DI~ CAS'I'IIO-Então cl omprogo
som ordonndoT
O Stt. L~l'l'~ ll O•~·tctoA-Creio quo sim.
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Nestas ciJ•cumstancias, ou julgo quo o Con·
gro•so não pódo dcixnt• do conceder a A'rnça,
quo esto l'unecionnrlo podo, e da qual pot•
pouco tempo poderiL goznr porque n~ vortlado
clle ostt'L grn.vmncnto doente, ostU. invalillu.datlo, como dilo tostomunho todos quo oconhecem.
Vcem Ii Mesa, ii Ilda, apoiltda o posta conjunctamente cm~di~cussü.o, que se encerra. som
mais debato~ seguinte
Eu1ontln

Accrcsconta-so no art. !•,antes das palavms

« rovogndo.s as disposic;üas cm contrario >
ns seguintes: supprimimto-so o Iogll.l'.
SahL rins scssücs, 22 tlo junho ile 1805.Leitc tJ Oiticú•a.
Annunciatla a vota~iio o voriflcnntlo-so não
ilttVot• m•lls numero para votar-se e fclt• a
chamada dos Srs. Senadores quo comparcccl'llm o. scssü.o, tlolxo.m do respomlcr• os St•s.
Antonio Bacna, Pires Ferroirn, Leandro Maciel. Eugenio Amorim, Ln.pcr, Vicente Mo.chatlo o Coelho Rodrigues, tendo este communicado quo so retirou por encommododo.
Fica adlnda a votação ilo projecto.
Esgotnda a ordem do Jia, o Sr. presidente
dcsi:;nn. po.rn n do. sessão seguinte:
Votnçüo cm 3" discussão do projecto do Senado, n. lO, do 1805, quo autorisa o Poder
Executivo aaposcntat·, no lognr que actunl·
manto oxorco o com todos os vencimentos
desse cargo, o.o coronel Pedro Pa.ulino do.
Fonseca.
Desempato da votn~ilo do nrt. i" dn propo·
siç;1o da Comarn dos Dopu~Ldos, n. •19, do
1804, quo Isenta de direitos tlc importaçiio os
InitiOJ'iucs, machinas o nppnrolhos destinados
iL oxplornçi\o do carvão do pcdrn, pixo o brou
drstinn.dns u.o líLbt•ico do !lrigul!ltes;
3a dlscus:-;ão d1L pi'Oposição rln. mesmn. CaJliiLl'n., n. 4, do 1805, quo roplll'to. tn•oporcio·
naimonto, com D. Nnrcisll Canil ida do Anlira·
1111 o suas Jllhns, DD. Narcisa ,losophimt de
Antlrndn. u Silvn. o J\ll!UL Jonquina do AmlrncliL Agulnr n ponsiio quo tLquolia percebo.

Lovnntn-so 11 sossiio its 2 horas d!L tnrdc.
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P1•esidancia elo Sr, Jo,ro Pecli'O (vi c~·
Jll'CSidCJiltJ)

Ao meio·din comparecem os 17 soguintcs
SI'S. senadoras: ,João Petlro, Cntundn., .Joaquim
SM•mento, Gustavo Riclro.rd, Frnrrcisco Mrtchado, Manoel Barata, Pires Ferreirn., Nogucirn Acoioly. Ab•lon Milnncz, Domingos
Vicente, Gil Goulni•t, Gonçalvo' Chaves,
J.copoldo do Bulhüos, Silvn Concrio, Vicente
Mnchado, Julio Frota e Plnhcir·o ~lucharlo.
Deixam do comparecer• com MUSfL pal'ticl·
prvla os Srs. João llnrbrclho, Costa Azevedo,
Justo Chermont, Gomes do castro, Cunlru.
.lunior, cruz, Coelho Rodt•igncs, Almino Artanso, Almeida. Bm•reto, .foii.o Noiva, Rosn.
Junior, Coelho e Campos. ll.uy Barbosa, Eduardo Wandenkoll<, Aristides Lobo, Joaquim
Felicio, Chrlstiano Ott.oni, Campos Salles,
Santos Anrlrndo o Ramiro Barccllos; o sem
ella os Srs. Antonio Bacnn, Joiio Co!'doiro,
Josú Bernardo, Oliveira Gal vü.o, Corrên. do
Araujo, .Joaquim Pornumbuco, Rogo ~lcllo,
Mossias do Gusmiio, Leito o Oiticlcn, J.eandr•o
M11ciel, Virgilio Dn.mazlo, Eugenio Amorim,
Quintino Bocayuvn, Manoel do Queiroz,
J.oper, Paula Souzn, Mornos B~rros, Joaquim
de Souza, Generoso Ponco, Aquilino do Ama·
ral, Joaquim Murtinho, Raulino Horn, Esteves
Junior, e Arthur de Abr•eu.
0 Srt. 2" SECRETARIO (servindo de I") dó.
conta do seguinte
EXPEDIENTE
Otncio <lo Ministerio da Guerra, datado de
21 do corrente, o.ssim concebido:
<Do posso do vosso ofilcio n. 130, do 7 do
cor·rento, tmviando n Mensagem na qurtl so
solicita que o Poder• E:tecutivo informo si no.
Caixa Militai' junto ÍLH forças om operuçüos
no Estado do R'io Grande do Sul Jbi entre~ue
no Sonnuor Josu Gomes Pinheiro Machado alguma quo.ntlo. para pagJLmonto do vencimentos seus ou do 10rQtLS sob seu co :lmnndo,
cabo·me communicnr·vos,deordcm do Sr.Pro·
shtente da Republic•t. quo. segundo 11..-; intbrmnçües prest1Ldu.s pelo. Contndorht Gc!·ul. rltt
Guerra e pelo commr~ndnllto do G'' rlrstrrcto
militor•, que "1110lle Sonndor· niio recebeu no.
rafcridu. cn.i:.n. qun.ntht. alguma pura. paga·
monto do seus vencirnent.os ou rlns fOI'r;a~ ooh
seu commn.mlu, :;enrto qun no grmoral do lwi·
~ada. honoru.rio do cxer·cito, ~LLlvadol' Ayro~
Pinhch·o :Mttchtulo rui ltlli entregue IL rpmntlu.
ele 207:0.JJ$30U puro.1mgrtmont.o do voucimcn·
tos ntó o mcz do março do corrente nnno, da.

brl~ndn quo rlo novembro do nnno findo a
maio ultimo fez pnl'te da divisão do norte».A quem fe~ a r·cqulsir;ão, dovolvemlo depois {I
sccrotrtria do Serra• lo.
DJ!lclo rlo presidente rlo Tribunal rlo Con·
tus, drttndo de 17 do corrente rncz romettcndo
80 exemplares tio relatorlo rlnquello trlhunal,
OI'g:u1isndo de conformidrule com o nl't. 32 § 3°
do decreto n. l.lü6, do 17 de dezembro do
1802.-Dltribunm-se.
· o Sr.. 3" SEcr.ETA.mo (servindo do 2') lU
os seguintes
PA.Ul~CEnES

N. (45 do 1805

A Commissüo do Marinha o Guerra, depois
de estudu.r nttentamcntc n propooição n. 7
de 1805, tl:tRndo ns forças do terra para o
anno vindouro, penso. não ser opportuno o.l·
temi-a, omquanto as condições da Republica.
não Jbrcm ns de pcl'J'oita pnz interna.
Assim, pois, é do parecer que a referida
proposiçiio seja approvada.
Solr> das Commissües, 23 de junho rle 1805.

-JotTo Nt.!ivn.-Rom Junior.- Pi1·es FeJ•rei1'a,-.1tmeida Earrcto.

A imprimir para entrar na ordem dos tr•a-

balho~.

N. 46 de 1895

Rcdacçdo da 01ltcn.da do Sanado substitutiva.
da J>1'0posíçt1o da Camarn dos Deputados
n. ::J.J, do 1801, que ma11rla tornar o:nttmsiuas
aos m·scnaos r/c [JU01•ra da Bahia, Pcrnamlmco, Pctrti c Jl{otto Grosso os r!iHposiçüc1~ dP
dCC1'CIO »,157 d<li d• aooslo d• J80.?

O CongreBso Nn.cionul rc!olvc:
Art. I,n Siio extensivas aos nrsonncs do
guerrrL tios Eshdos ns disposiçües do decreto
n. 157, tlc 5 do agosto de 1803.
Art. z.u RcTog:am·3o us dispo~içücs cm con·
trnrio.
S11la das commissücs, 21 de junho de 1895.
-Git Coutart. -1lfanoct Bamta.
N. 47 do 1805

Rcdaçr.7o dtt emenda rio Senado aclrlitit'a d
p;•nrmlii(~t1o ria Camara cloli Dcputmlo.'l n. 09,
titJ Í89-J, yutJ lmtm·istL o f/OIJIJJ'HU a permlttil•
t! Companl&itt Grcnt Soutl\orn r~ constr~tr.çt1o
~~~~ w11n ]lflllto ,'iofJro o 1'io Oual'nhlm, na
H$lcufu du Rio Granda rlo ,",'ul

·

Accrcscen to·se:
Art.
SillOl' qualquer mot!To 'n autor!·
iludo militar nn fr•ontolra do Qunrnlllm jul·
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ga.r neccss:trio ti. czegurn.nçn. do Estn.clo inutili ..
sar pt•ovlsoriamcnto a referida ponto podoriL
fuzct-o som que tenha a companhia direito''
qualquer imlomnisuçiio.
S~ln das commissiles, 21 de .i unho do ISO;;,
-G1t Gaulart .-..llrm01:t Bm·ata,
FictLm sobro n. Mes:L ]_mm sorom 1Uscutidos
na sessilo seguinte, depois de imprc~:;os no
1Ji11rio do Con[JI'esso.

'

Ao meio-dia o 15 minutos, o Sr. Presidente
que· hoje nií.o pôde lln.vor ~casão, por
1sso quo até esta hora tecm comparecido
n.pono.s 17 Sra. So11ndorr.s; o disi,.no. pttriL or~loln.rn.

dem do dia d11 sessií.o :ieguinto: c
Votação om :l' d~cu,.iio do projecto rio Se·
nado n. 10, do 180,, que autot•isa o Poder
Executivo n. aposentar, no lognr que nct.unl-

mente cxer•co e com todos os vencimentos
desse cargo, no coronel Pedro Paulino da

Fonseca i

, J!esempate da votação do ar!. 1' õn propo·
stçuo d<L Camara dos Deputados. n. 40, de
1804, guo ISenta .do direitOS rlo ÍlllpOJ'taçiio OS
l,llatermes,_maclunas _o nwnrclhos destinados
a rxplornçao do cnrv:Jo do pedra, pixo e breu
destinados M titbrico de ,,,.;qu<ttcs.
2~ (liscu.::;são da pl'Oposiçfí.o da. mcsmn. cn.~
mara, n. 4, de 1805, quo reparto propocionol·
mente com O. Na1•cio1l. Can•Lidn do Andra•lo e
suas duos filhas DO. Narcisa Jo~cctlna do ~n
drodo e Silvn. e Anna .Joaquina do Andr;,de
Aguiar a pensão quo aquolla percebo.
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P1•cslclcncin do Sr. Jllanoct Victotino
SU~l~IAltiO-

I

I
I
I

Abot•Lm•n. d:L sessão -L~itura e
nppt•ovaçiio d:L neto. rln. ultimn. 1iOti6ilo o d:L 1lo
du1. ~4- Discm·~o d" St•. Gnlll:ah·os Chuvas,
tmvin.ndo umn. rcpt·eRontiU'Itf) :i. ~lcsa-Uequo ...
rlmon~o vnrbnl (lo St•, Cos't;~. :\zrvcdo- Appt•ovnçii.o- Obst•t•vnçõeR do11 St'.li, Costa Al'.a\•odo e
l)t'Otiidonte- Discus~;Lo i nppro\•açi'Lo dali 1'1!""
(hu:çcJcs da11 omcndnll elo Sonu.do IÍ>~ Jli'Oposicõrul
nA, :H o ~3, de J.S!l·J, da CnnHtra UoR DoptttLidos
- Onn1m no mA- Yotaçii.O o apiWOVIl1;11o cm
3a. discnss:lo do pt•nj•H.:tn do !-icundo, n,

to,

do

18Q::i- Desempato d;~ \'otnç1lo o approvnç:i.u am
311. cliscusf!ào dn pror.oRiciio n ••Jtl, de 1StJ.l, da.
Cnmm•:L do~ Depu~tu os- 31l di:;cull~:ln o :1ppro·
Vf~çiio 'lo. tll'oposic:iio da mclium Camat·a, u. •J,
llo lSO::i.

Ao mcio-tlin, comparecem o:~ 4ü seg-uintes
St•s. senadores: .loiio Pct!ro, J. Catunt!tt, Gus·
tt\vo Riclm.rd, .Joaquim Snrmcnto, L•'rn.ncisco
~·lachnllo, Costa Azevedo, Antonio Baonu., Mn.·
nocl llamta, Gomos do Costt•o, Pires Fot'J'eirtt,
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C1•nz, Nogueira. AcciolJ•, .Tolio Cordeiro, .Tosó
Bcwno.rdo, Oli voira. Cin.L vão, Abllon Milllncz,
Alml!idu Bu.rroto, .JoUo Noiva, corrêu. do
AJ·:LUjo, ,Joaquim Pcr•nn.mlmco, Rego Mello,
Messi[LS do Gut~müo, Leito o Oiticicn., Rosa
.Junior, Leandro Muciel, Coelho o Cttmpos,Viri
gitio D!Lmaslo, Eugonio Amoriln, Domingos
Vicente, Gil Goul~trt, Quintino Bocnyuva,
Lnper, Gonçalves Clmves, C. Ottoni, Paul•
Souz:t, Morncs Barros, Lcopolrlo de Bulhilcs,
Joaquim do Souza, Silvtt Canedo, Generoso
Ponco, Vconto Machado, Artbur Abreu, Rau·
Jino Hom, Esteves Junior, Julio frottt o
Pinheiro Machado.
Abrc-so n. sessão.
São successi vamonto lidas, postas cm discussão c sem clebn.to o.ppt•uvtulos a neta. do.
ultima sessão o a d11rcuniüo do dia 2•1.
Deixam de comparecer com causa parti·
cip:<da os Srs. Jmlo Barbalho, ,Justo Cbermont, Cunhll .lunior, Coelho Rodrigues, AI..
mino ,\tfonso, Ruy Barbosa, E. Wandenltollc,
Al'isli1les Lobo, .Joaquim Fclicio, Campos Sal·
Les, Santos And1wlo e Ramiro Bnrccllos; o
sem ella os Srs. Mt~nool dolQneiroz, Aquilino
do Amam! e Jooquim Mm·tinilo.
O Sr~. 211 SECH.ETAmo, servindo do 111 , declara.
que nüo ha expediente.
O SR.3o) S!Wllln"Ama, sel''Vindo de 2'\decla.ra
qno não ha pn.recorcs.

O S•·· Gouçalvc" ChavesS1•. presirlcnte, sou portador do umo rcpro·
scntaçiioque os lentes e empregados administrativos da Escola de MinM de Ouro
Preto dirigem ao Congresso Nn.ciona.l, estando
incumbido do apt•escntar a que é c!irigida no
Senado,
Nesse documento vem desenvolvido o ns·
sumpto de que trata : a illustro congregaçii.o
dn. escola. reclnm11 o.ugmento do seus yencimcntos.
Quaesquer que sejam as circumstancins fi·
nnncoirns do nosso pa.iz, ó certo quo ninlla.
nü.o chegaram no IJOnto de se desorgn.nisa.rom
os serviçoR sociacs tlo maior importo.ncia.,
como süo os do. instrucçU.o supol•ior. E:;ses
professores acham-se nu situação mais dilllcil,
11 Escolu do Minas passa por um1L crise, dt>
nufLl, não podcra :.;nhit•, si os. poderes pu·
biicoe niio attondereru ao que olla reclama.
~nbo o Senado que no começo do regímen
ropublico.no hou vo um n.ugmonto do 25 °/u
pa.rn. os p1•ofessorcs dos institutos supo1•iorcs
do ensino, o outros omprogndos tulministro.·
tiVOI'l tiveram u.ugmcnto do 50 11 /u o alguns
tttó do dobro, isto cm uma ópoca cm que o
cambio Ol'ct th VOI'nVl\l Os protilssorcs dtL Escoht do Minns ganham O:OOOs o com os abllli·
montas a que ostiio obriglldos do 2 '/.. o do
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montopio fic~m reduzidos ao or,lennrlo do
478$000,
Basto. osto onunci~do pnrn quo o SenlliiO
comprohontla quo em uma cidade do intm·ior
como a capital do ostodo do Minas. om quo
ni\o hn. trabalho industriai, n~o é possivol
com tilo poucos voncimontos n. mnnutonçi'io
do umn classe do cidadiios, qtllll " •los professoros do um instituto superior do ensino.
S. Paulo, quo ó um contra populoso •lo
tLILbltiho indush•htl vnL•iadi<simo, cstltholccondo umn. Esco!lt Polytlwuicn; rlo que ú
muito illustL•o dircctot• um dos nossos collcgas por csso esta.!lo...
o Sn.. PAULA g SouzA- E' um sobrinho

'.

.''

I '

I

i
'

mou.
O SR. GoNQUVICS Cu"VIJS- Suppunlm quo
ora o honra<lo scnutlor.
Camo Uizio., S. Paulo, quo ii um contro im~
pot•tanto de traba.J ho industt•iltl, o pot• (~onsoquoncin. oJI'et•oco cn.mpo a outJ•as quacsqnol'
applicaçücs da actividrule fios eogonlwiros occupados no mngistorio dn Escola Polytechnio~
dotou, entretanto. com 0:000$ ou m"is os
proJ'cssoros daquello instituto.
Em Ouro·Proto.n. vid<> ó todn oficial; o pt•o·
fcssor dn. Escola de Minas nito encontra outro
mister anilo ser o quo oxorce no instituto.
Todo o Senado snbo como tem encarecido ·n
vidiL, Qunsi todos os professores tom JiLmili:t,
e mesmo o. um homom sem ntmllin li impossi·
vel mnnter·se ilignnmente com 478$ meosaes.
A despezo. dos ~uo vivem mais mo•lesta·
monto não li infm•rot• ordinnrinmenlo 11 700$
mensnes. O resultado ó n Escola rle ~finas
pnssar por uma ct•lso temerosa: o3tiio vagos
oetc lognrcs do professores; os togares silo of·
ferecidos aos nlumnos mnis distiactos; ''" nlu·
mnos, pm•ém, quando complet.nm sous estudos,têcm .iá uma bon collccnção, tnl ó IL repu·
taçi'io de que ,justamente ROZIL aqucl\e in:.iti~
luto do ensino. Em conscquoucia das vngns
oxi~tentcs,os professore~ su~tontn.m uma luta.
de dedicação ú escola. o duplic;un seus tra.balhos. O estudo alli iJ SOl' io, o disto podam dar
testemunho alguns honrados senadores, por
exomplo, o honrado sonndor por S. Paulo
que, lliL dons ltllllOS, visitou aquol111 cscoln..
O Slt. MoltA~S li: BAm<os- Apoiado; e tive
occasiiio de aprccilLl• os seus trnlt~tlhos o as
suas collec~ücs.
o Slt. GoN•:Ar.vl~S CIIAVEs-Pois bem, 08
alumnos nilo quorum accoitnr os Jogares, o
alguns dos pt•oil!ssoL•os cnlhodL•alicos pensum
cm n.bnudouat~ a I~scola, pot•quu uii.o 11odom
com os sact•iClcios quo impõem n. ti i mesmos
pelos doflcils monsnos <tue solfrom.
E' esto o ll<Slllllpto do. ropL•osoutução. As
necessidades palas qunos roolnmnm os professorcs, estilo no dominio publico, espero

quo o Sanado, at.tondcndo n ostcs f~ctos, acoiliel'l\ bonl~n•me1lto 11 ropresontaçiio.
Como dl,o, por multo critic!L ou penosa
quo sojan. situnç•io •lo Thesourll Federal, ha
cor·tos serviços qu" ufi.o potlom ser preteridos,
os d11 instrucção superior principaimonto. E
n. instrucção profisslonnl. que ó n. dn Escola
do Minas o quo nttencle iLs riquezas minoraos
nLullflantissimos do nosso plliz, precisa de
do t.nda. "nt.tonçiin por pnt•to do Congi·osso
NnflimiiLI.
. Nl1o soi como cln.s~;~i!iem• os factoJ•cs Un. in~
Rtt•uc~·.tlo cm umn. ÓJIOcn. dndn. ; mn.s em todns
11s ~~ÍJ'cumstancins 1) o clmnonto pt•incipnl 1ht
civilisnção. Nem so pbdo Uhmr que n. EscoJa
tle !\li nas csti~ orn condi1,~üe~ cspccin.cs, n.ttcnt.n.
11 lomtlhlndo em quo foi •stnbolocido., porque
n ""llocn•;iio do um instituiu, corno "quelle,
dcstiu: .. lo no ensino teclmico, niio tico.ú. discrip~!ii.O 1los podor·cs pubJicos, cstó. cm uma
regifi.OlJUcfoi oscolhhl1L por sct• a m~tis 11roprio.
pn.ra. o ensino.
Vou mamlnr Í1 mesa n represontru;iio, o es·
poro quo cm tampo ha rio nttcndcr no DB·
uumpto com benovolencin n illustrndn com·
missão,
O Sn, CosTA AZIIV~:oo-Sr. Presidonlo, ou
espero que V. Ex. mo conccderiL do novo n
palu.Vl'n nesta ilorn do oxpediento, pois por
llgOL'allmito-mo n pedir i• Cnsn em roquerimonto vorb11l, a publicação no Diariodo Conyrcsso dns inform,.çiics que viernm 1lo Minis·
torioda Mnrinhn, rclntivnmento '' mensagem
dh·i~idn pelo Senado no St•, Presidente dn Repu!Jlicn no din 19 do cm•ronte.
E' appt•ova•lo o requerimento,

o lliil••. co ..l<L Azevedo-Eu creio,
sr. Presidente, quo n hora do oxpcdicnto esta
um pouco adinntadn. D•st•jo do coração n.bcrto, justificnt• dois requerimentos pedindo infOt•inac;Ues ao Govm•no; e não creio que o tom·
1,0 quo nos resta sojlL suOicionte parn n justi·
ncação o. quo mn J•o'tl 1•o, Ant,cs, pois, de comoça. 1· a cxpo1• no Smmdo o que tenho a dizerem
reln•;ilu" !!Sscs requerimentos, e po1•quo v~jo
que no. ordem do dio.niio [UL mntet•ia tílo ilnporl.nnt.o que sojo. um11 impot•tinoncia minlm
tt•atar dos nssnmptos do que cogito; ou rogario. it Mcs11, si o rogimonto o pcrmitto, quo
consultasse it. Cn.sfL scJbro Iii, começ1tnrlo cu n.
cxpin• o que l.ouho a <lizor, poderei depois
coutinmu• nlum dn hora dotorminnda pelo
ltcglmuutu pal'a o oxpellionte.
O Slt. Pm:s!DEN1'h1-0 Sr. Sonedor pUde rc·
querer n. prot·o~açiio tln. horiL do uxpcdientc,
ou onii1o,llopois do osgotnlht o. m'dtlrn do dia.,
podo us11r da l>nlavriL, como cstit nos prece·
dentes d11 CaSIL, o como so tem falto toda n
vez quo a ordem do tlir• ó resumida o sobt•n
tempo.
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O SJL, Cos·rA A~EVJWo-Ncsso caso, cu jul~o
quo ó csso o molhot• oxpodienlo, IJOl'rJUO nom
projudico n ordem rlo dln., uum inconuno1ln.rci
l•quellcs qno niio qulzorem ouvir " mlnhn
cnfndonhn exposir;iio do tristes ncontecimcntos,
Entratn succcsaivn.monto om Uiscussilo tmi·
co. o siio som 1lol.Jnl;o appt•ovndn.s ns t'Oilac•;tics
tlus omnntlas du Sonn.du ás proposir;üus t1a. Camnru. dos Dupnbulo<:
N. :H, de 180·1, quo Jnlllllln. tOJ'Illll' oxtun·
si\•tLB ILOS nt':iOIHLCli elo guerra

Un. Hahiu., Pcr-

nn.mbuco, Pat•á o MnLto,Gt·o~Ho :~:1 1\ispuRh~tjus
1lo tlcct•eto n. 157, 1lo Gdo agoxto tio lt-10:1;
N. ~m. llll 18\}.1, quo rLntorísa. o Govol'nn u.
purmittir ÍL Compa.uhia Grmtl Scmlluwn a.
u. IJOUStt•uct;iLo tio

llllltL

vonto

80IJJ'O

o rio

QUIL•

rnhim, uo Estado Llu RIO Grn.nllu do Sul.

OltllEM DO ll!A
Votru;ü.o mn :3'' fli:-lcussií.o do pt•qjcclo dn Senado n. 10, do lHO;), quo u.utorisiL o Patim•
Executivo a. n.pro~cntat•. no JogrLl' que nctuul~
monto excrt!o o com t.odos os vondmentos
1lesso cn.rgo, no coronel Pe1l1'o Pauli no da. Fon~
seca ..
E' ttpprovn<io om esorntinio secreto, por
2:.1 voto~ contm 18, :mlvo u. emenda. do St•.
Leito o Oitiuien.
E' approvnrtn n emomla.
E' o projecto, u.ssim cmr.ntlmlo, nlloptu.tlo
o vao ser énvindo lt Cn.mn.rn. dos Deputu.dos,
intlo antes i• Commissiio de Redttcçüo.
Dcscmpnt,o dn votnçfio 1lo nt•t. I" <111 proposi<;.ü.o da. Cam:m"L do~ Deputados u. ~0, tle
180·1, quo isoutn rio diJ•oitos do importação os
matcl'iu.cs. rnn.chinus c n.ppn.rclhos destinados
{L ttXIJlot•açiiu llc cn.l'vão de pcllm, pixo o hrcn
dostin:Ldos 11.0 tll.l.Jt•ico do fn•iqttt:Ut•s,
Po::~to n votos ú approvado o IU't. 1°.
São ta.mbcm 11ostos tL votus o t\ppt•ovados O:l
an..;. 2•• o 3·•.
E' 1L propoSÍ\flU. adoptndn. O VILC SCl' tlUblllOtlit.IIL t't sancção prcsidcuchLJ.
SQguo-so cm 3• tliRcussii.o o sem tlobtLlc
o.pprovadtL, cm c~:~ct•utinio sccruto por :m voto~ contr:L lO, o ~'lendo :ulopt1tdo., vao set' submettitlo. :'t, stLncçiio pt•cshloncial n proposi\'Ü.O
da mesmn CamtLl'tt, n. ·1, llo 18Qj, quo ro}lt\l'to
Pl'OJIOI'CÍOilllliJICUto COill n. NnJ•cbm. Gtmdidn
do Atuh•n.dtt o ~UILS ·tluus filhns Dll. N:Ll'cil':la
Josoplllua do Arult•mlo o Silvn o Anm• .lniLquinn do Andradn Aguiuru. pcusiio que ·~uollt~
JlOJ'CObC.
Esgotndn n matm•i11 dn ordom do din, o
Sr. Presidente di• o. pniiLvt•o. no Sr. Costa
Azevedo, pnt'llmntoria tle oxpedlento.
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Co>ltl' Azovedo-Tcrol,

St•. Pt·csidcnto, do oiTorccer ii considemç[o
do Scnndo mni" dons rcquorlmontos, no pro·
posito do obter inrormnções attlncntes 11os
CJ'imo• commottit!os, segundo n Oplni[o pub!iciL, nos Estndos de Snnt11 CrLtharlnn o do
PrLmlliL, dopols do ,·oncldn n revolto do 6 do
setembro, e quando os mesmos Estndos jil tlnhiLm ompoHSndas ns nutoridndos lognes.
I•'olizmento, com t\justiJleaçiio desses rcr!UOrimout,os nii.o roubo tempo nos logislo.dorcs
desttL ca:;n, o pm•quo a urdom do dia. foi csgo·
tadu., }JUt'mitLindo, som inconvcnicnto, quo
dnllu. se rnt.irom os membros quo nii.o quoirnm
ou ~,.·h·- mo om um nHsumpto tilo ú.t•ido.
St•, Pt•csidcutc, n. impuuhlado com quo por
n.lli COI'l'ülllncto~ cl'iminosos, som incommodo
dos quo o::; pt•a!.icnrn, ante~ com n. certeza 1le
que lhes niltl lêre 11lel, si siio de categoria
Ha.lionto, mói•mcntc qunndo militares, auta...
t•isnu a dou i g-cncrn.os, um do exercito o o
out,ro 1ln. armada, n. publica.ioem no Pai~ de
anLn-hontemum mnnifosto nltamento incon·
vuniouto n urtlorn. o que fero do fi•ente a dlscipliniL dos dnns clttsses, chumn.ndo~us n. re..
unit•-se congl'ogtulas cm Club, para. quo copnrticiJlCIU com mais efficacin.aimla, do. a.dmi·
nisLrn~ão civil dn republlcn!
O Sr, goncl'ul J?u;cl'trm Quacll'os o o digno
emulo ~~·. contm·nlmiranto Gas}tm· Rorl1•t.....
,t11w.-;, como P1•esiUento o Vica·Prcsidonte do
Club Milit:Lr, quornm·n'o om moldes mnis
ttccentunlloe, qunc::i os cxprc::~sos nesse mo.ni·
Cesto.
E' o intuito, n[o hn dcsconhecor Isso, fazor
o militarismo otemcnto temido do governo
civil c n quo dove rcnlioNe.
Niio s[o ninda suO!uientcs os males que o
mesmo elemento, cm má ot•icntacão, co.usou
ill\opublicn o qucFct•tlurnm cpm•durariio por
muito tempo nJntla'l_
Pot• não tct• ao tempo tht monnrcltia, e~so
clemontu, a. pt'OJlOillhWn.nciu. u.ImeJndtL, contt•n.
clln. so rovoltnu o 1l1Lhi tL::l com~equencias dos
lht!tos JH'ovimluli do lov;mto Ue 15 de novem~
bro 1lo ISSO,
An tempo do govel'JIO •lo Sr. marechal
Demlora da Jitmst:cn teve, mnis rorças chogo.ndo
no ponto do o P"''tm·bnr ; pelo que o Club
l\!ilitiLr, lo! intnnnrlo do se recolher mais o
não ir uo caminho om quo lll'Otcndia.m se..
~ull· os seus chcles, sou ponn do ser o club l'e·
chtuln c tli&]lCl'::lOli os ompt•cgados. Mn.is tn.t•dc,
1lo nuvo osso olomonto ompl'ohondo lov•r ~or
llmu1to o~ obstaculo~ (L sua pt•opondct•a.ncitL o
t!OIU:IOgUo IHUit.n,

Si )JOI' ea<ns lipocns os males dessa indebita
int.ot•JiJroncin nulitll' llil admlnistt•nçüo e na
Jlollticn, ji1 so mnnitbstiLvam oppressoros,
qnnnto mais agora, quo nüo tomos os ostndas
como ontilo, o pelo contrario, qunsl todos h··
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Nlio onconl.roi o rezimont.o a que nliu,Jo
rcquletos, o um princip~lmcnto em luct~ do
pll'tl let• os artigos quo tanto impüo: fal-o-hei
cxterminio lle irm1tos.
A sltu~çiio ómollndl'Ds~:oll~ requer n. uniilo em omra. opplwt.unillndo.
:\ os.;o officinl 1lo di11, ca.bo, no rJoixar o sot•~
dos bons brozlloiros p~r11 que o ospirito mi·
litnr niio n.vas•~tllo o governo civil. Nenhum viço, t•ollLtttr n.'i occurrcncins hnviU11s, com a
patriota pÓdO·SO Osquivnr olo f!n.rn.poio clfica.z prociSIL miutulcmcin..
tt ndminlstrn.çúo que, om 15 do novembro ul·
rsto tu(lO niío comHlgt•n.m os rcguln.monlo::;
timo,suc~odon ú.cle caracter militn.r t•oprcsen· do~ nossos club::;, o militnt• o o d:1. 1n•mn!la.: a
Indo. poJo Sr. ma~•echnl Flnriano Peixoto. Só nom 03 governos hão imposto medidas tlto
isso fn.rà com quo v. vid~ •los ost.n•los so morli- previ.tontcs !
n~uo, o vojnmos n ordem,e com olln a prospe·
O quo ·sol, Sr. prosidcnto, ó quo do<~! o mui·
ridv.de dn patrin.
tos :umos cncltl'<tva o n.ssumpto como perniO Sn.. Go:o:ç.u,vEs CnAVES-/1. desgrn.çn dos cioso: Ropollio. n. idéo. dessas n.g!l'l'omin.çüos
Esto.dos ó a politica posso~!. Niio hn. princi- militares, tomando os olfoitos indlcipllnnros
consoquontos. Pm•mitta o Soundo rolombrnl'
pias; gum•ronm-se homens.
uma. prova. dos.-;n.s id~ns.
0 Sn.. CoSTA AZEVEDO-E' !;t•n.nde mal: mn.l Achava-mo om Londres, em 1881 ou 1882,
muito mnior ó o. interfe!'oncltl rlo milit:u•ismo quando recebi uma cnrto do illustro barüo
no governo: ó umn.chaga. cnuccrosn. que urge do ,J:tecguay, S1•, Silvail·a rla ~1/olla, convicurar, peln difficuldndo do SOl' mnis tordo ex· dando-me p:n·o. o coadj uva~• M Jbrmação do
tirpn.rlo.s as rn.iies do cancro.
Club Nn.vn.l, sob tt,po I'ocrctttivo o instru·
Niio sei, Sr. Presidente, como o govc1•no clivo. E;se collo:;-a, o o ó ninun por so acbnr
enc11rou osso mnnifcsto, v. que mo rer:ll•i, do como cu l'ofln·mado, nü.o pertencendo, l)Ois,
Ciub Militn.r; o nüo sei, pOl'que niio tenho re· como ou nii.o pertenço mais, U. cln.sso militar,
lncões o nem mo encon t.ro com os minist1•os, com enthusinsmo oxpunhn. ns vn.ntagcns do.
tiio pouco frequento o Pn.lllcio do ltnmnrn.ty ,do projectada cr•caçiio, tendo cm lembt•n.rJ(;O. o
cho!Mo. Ropubli~. Alóm disso,n.bsnlutnmonto quanto vh•IL nu. Inglaterra, na. Allemn.nhn o
mo n.bstonho de f~lint• de assumptos que so nn. Austt•in..
tlcsdobr"m e entendem com o governo ; só sei Ne"o onthuslnsmo nüo vin. cllo a enorme
o que n. improns~ diz, e delia colho o noccs· divcrgcncln. dll odncn.ç10 d1L nossa nncionn.snrio Plll'll. orientar-mo; o isolamento n. que lidnde, o dn. constitniçii.c dos -"'overnos tln...
me impuz trn.z-mo vn.ntn.gons, umo. dn.s 11 n;1.eR quollcs paizes o elo no"o; tu• lo lho sol'!' ln.
ó mo tornar o unico rospon•nvol do quonto
Rc::;pondi no ~eu convít•.! t1izcndo.. 1he;- n.
pmtico.
sua. idén. ó infeliz i pl'l:;to. cm exccuçü.o, scrít o
Mn.s, qualquer quo sojn. ou pos;n ter sido mn.ior dcsservic;o ~uc presto ít nossa. mllrinlm.
o julgamento do governo sobre o facto, om o consoguintcmcnto iL po.tl•io.: - nü.o i sinto
nada prejudica o meu pon;,tr. Penso que o dizol'·lho,nii.o posRo n.ssoL:inr·mo o. cs:m crençüo,
Congresso mio póde ser inliilforente n. com- viveiro do quebramento da disciplina mi·
meltimcntos Ines de militorcs reunidos, nnt•Js lita r.
lho corro o devei' do decreto!' lois que rcgn· Devo ter nos meus ll vros registrado ossn
!em o assumpto.
cartn.-protesto.
Núo conheço pniz algum dn Europo o nem O Club Naval f<lrmou·so. Os ministro> toclos
nos Estn.dos-Unidos, que tolóro o que nós, fornm seus presidontos honort~rios, o visinüo digo tolero.mos. mn.s supportn.mo3 l'C- tn.l'n.m, menos um, o esse um Cai, digo·o com
prn.zcr, foi quem ngora aqui se 1il.z ottvir do
signndos, dessas rouniüce.
Pelo contrn.rio,to'\os se oppüoma olins,qunu· pn.iz.
Ató o prop>•io Imperador, mnis do umn. v~z,
do se ~>trn.stam dns rolncües civis parn ontral' ct'Cfo,
compu.rcúO\l às festas o.nmvct•sat•tu.s
nos dominlos militara~. intocvin<lo nn poli·
tlcs:;o
club.
tica.
Do.vam assim Ol'l'ims tlo homonngom, que
0 Sn.. GONÇA!NES CIIAVJ~s-Isto ostó. nn não morecht u clulJ, não pelo pcsson.l que o
torço. da administração publicn.
constituia, mns pelos males que dollo gcrmi·
O Sn. Com\. AZEVEDo-Sol, por exemplo, na, vn.m.
que nn Jlran~n. no regimento <lo sou circulo o mlnisi!'O dtl marinlm •lo gttbinct.e
ou Club Militar, se consogra o. ob1•ign.r;ão de, P,•eto. quebrou JWGpusitai,ilCnttJ o lmbito:
dinriomonto, receber um olficlnl do estado o ncnhumu. nttençiio pL'ns·tou u. esse ctub, que
ordena.n(pt, acolhei-os docontmnonto, hospe- iit hovin prtttlcndo acto• do indisciplinn, CM'O·
dal·os, 1\c~ndo ll.UIOI'isndo a manto!' a <lisci- 'celloros ,,o l'Oprcssiio, qlH1 nfio houve.
Jlllno., dos associados, nüo lhes sowlo por- Ain<ill. dOI'O estai' PI'IlóOttto d" todos OS SUC•
mittido trntnr do nssumptos estranhes, e co.;so:; que nollo so dosouvol·loru.m, ·por occu...
muito pJ•inciJnlmonto 1ltt numinlstrnçüo pu- siiio dtt qucstiio militnl'; <• dn quostiio Loilc
Lobo.
blica,

o,.,..
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A p~rte activa auo tom!> r~ o club, sempre
em nggrePsii.o no governo era. .iti. pro!luclo
t!orcscento do mnl, flUe gorminar1~ por• sun.
rcaccfi.o.
O Club Militar em tutlo lhe excctlia.
SI os gt•andes pntt•loU•H, dr.s'e um! est!Lr,
souberam tiru.J• ns VtLDI.:J;.4CIIl:i obticln.s, lln.ndo
ao Brazll o. Republlr.n, pur mntlo tiio pacifico,

Sr.nndo, provas dos crimes dORsas ~utorldndes
a que alludo, para que ,~jam processadns,jul·
gndas o punidas, no Jôro commum, respon·
donde, si ehamndns pelas pttrtos otrendidns •
Nilo ó a paixiio ptgsonl que mo traço. tal
procedimento: ct·ela·o o Senado, qun tiio be·
novolente m~ tem dispensado ""u apoio. Os
dou~ t·equct•Jmentos que lho Vl.•ll ofl'drecet·,
o que nfio conseguiriam sou1 que a chts~e com o fim exposto, miru.m, pois. olovados in·
militar se tornasse insuborditmdiL, c osquo- tuitus.
citla. do dever do mn.nte1· u. Jni e n. n.utorido:lo
O primeiro, rerero-so a esses horrorosos
constltultla, o pelo lacto rc•>:•amo• dat• gt•açns successos occorridos no Estudo •lo Santa Ca·
iL Providonci(l. Divi»a, cumpl'O·lhei', por isso t.ha.rina, pell~ vontade ilo coronel Jl!oreira
mesmo, procavor·:m contra. uutros snccessos Ce.<ar, sem proveito )?ara a Republica, antes
que podem vil• pelos me:~mr.l\4 etreilo:-~.
lho twtloando a historm, o quando a legali·
Ut•ge por totlos O< meio.• prevenit• nova clo- dado nilo t.inhn mais ali i a quem comba.tor.
soríentnçiio dn classe militm·, que pUtle C<~D· N1io o fan•lamento nn. voz publica, nos bon.tos,
duzir·nos pu.rn. traz, aos t~.:.mrJ\IS pns~uvlos.
sequet• no jorn~lismo : olle sustenta-se nos
Que se ntlo imponha. ar, p()VO governos ob· pl'oprios documentos officlaes que, á exigencia.
tidos pela tor(•a insubordinada a expcden· do sennd(·, recclJeu do governo federal.
elo. jó. temos de que ó istc• pu«ivol, e quanto Evitttll o perder tempo, tomei notas dos
mesmot' dücumcntos qno se tL<:lham no Diario
por' isto se vem a sotft•cr.
81•. 'Presidente, vim nié aqui, nccentuar n. Officiat é os tenho nqui. (.Mostl·anrlo papHis.)
precisão de não doixn.r·t-~~ n militn.ri~mo s~l!l Por elles estamos seguro• (lendo) quanto ti.
correctivos, em bem da ordem e da e•to.hth· pa.ssngcm Eelo Ta.por Santos e sahidn. com
dude da u.dministroçiio. A impunidade do uestino {L tortalcza do Snut.a Cruz, liaquelle
que de irregular pratique o militar ó do gt•a- Estado, dos desditosoii mn r·echal hurão ele
ll~ttovy e sou fillto Dr. Gama, coron••l Calvlssimos ctr<litos.
Essa mantido. impunida•lo, em referencia deira, Dr. Pu.ul:L Freitas, Cll'Ur;.;iü.o li 'exeraos dous gcncraes que procur<Lm dar leiçü.o cito e outl'os milltal'es, em cujo numero havia
impropria ao Club Militar, os Srs. ,goncr•l um cnpitfio e «trios subnlteritns.
Afilrmn.-o o ca.pitü.o dr. fru.ga.ta A/1Xand1·e
Eworton .Quadros e conti·a.·ailmrante Ga~par
Rodrigues, jiL chamou a si, o almirante Jero- Baptist" F,·anc(}, no ornei o 1ue está da entre
nymo Gonçalves, que, pressurosam~nte. nd· os ducumentos pu~llcados D/•S ~noes me I'e·
portu.
herlu ao mu.nlfrsto e se f••z sacio uo club.
A impren:;a, o dir;se, pu!Jlicando o mtmi·
Mais ainda nm••ma, n.ttenda " Senado (lem.t
e/o), que todos esses priziom1i1·u:., cL.'itilffi os quu.festa.
E' certo. Sr. presidente, quo os tr·c:; Büo liH<'a, l'ol'ILill entregues uo tenente Lins e ..
dignos um dos outros: os tre~ nhi ostentam fot•ça de alumnos que commandnva, soguinrlo
desbrn.gndamente e com n.l'l'ognncio. netos que na tot·pedolra Pedro Affcmso, n m~ndado do
praticamm o que a lei condemua, '' o go- coronel JVoroira Ce.•wr e com~cntimento do
verno niio se dó. pot• notificado; tfio pouco o actual contl·n.-ttlmh•nnte Gaii]Jclt' Rodrigtte11,
procurador da Republica, •I é que tem ncçiio que commo.ndava então a 2·• divisilo tl(lSSu de·
nominoda esquadra victoriosa., gloriosa., de
no caso I
No meu lidar,continuo. a procurar provas ~!orlas que nüo teve e do victot•ins inct•uent.as
·
dos crimes attrlbuldos pela opiniilo publica a do todo.
essas como a outras autorltlades, que tantos Nin~uem dos;~ esquadra foi ferido pot• com·
fuzilamentos permittit•am, quer <lo militares, b1lto O· muito menos ffi(•rtn. ElhL só regi..tra.
quer de civl•, contra o que estli expresso n" m01•tos dos que dou ao fuzilamento cubnrdc,
carta politica rle 24 de fevot•elro, muito em- no ussnsslnnto! Quem ahi que cont!Ste.estns
bora a oplniiio do lllustrodo senador por duras vordo.tlcs?
Bem; prosigo: Os Jlti:ionoiros OJtlim entt·B·
Mo.tto Gl'osso, que tae.v {T'~iln.montos stTo aclOR
politicas, e estfio ao abrigo da decretação que gues )lara o sacrificlo no di~ lO, ,O ou ~3 de
so des~o como se <leu, de ficat•em approvudos abril do anno ultimo, o tlln exnctl• niio JlÓtle
os actos do Poder Executivo e de seus agentes, dizer aquelle capih1o do t'raguM, segtiu·am
para o comltorio da lcgttlldnde destinado aos
por virtude da revolta de O •lo "otombro.
Por multo que venere a lllustraçiio de ussu.ssinu.dos.
S. Ex., nunca receberei como bo~ tnl dou· O tal comm~ndnnte da 2• divis~o informa
trlna o nem creio ~uo o Poder J•rdicittrlo a que nado. disto Sttbe, o nem mesmo qulz lo·
vnntar o. aecus~ciio do.qni llllto. de sou perrecebo. jó.mais.
E nesta convic~llo procur~~rci som cessar, verso procedimento quando encontrou o QCU
mórmente emquanto com a torça moral do collogo. co.pltfio de m~ ·e gaet•t a Loro.~• o aoSenado
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orinhos A1'ADOS, seguindo pnm OKSe Iuguhro se dostncn.·'n lllt fm·tn.lozn do s~nta Cruz,
Jogar! Em voz do pnlavms concludontos teve Est.a1\o r\u SrLntTL CTLthar·na.:
OSarcasmO bJ•Uta\ pU.l'!l. C~An~ \'ÍCtimns dO
\", OS 110m~; dos prisionoit•OS qUO n.llí Cl\•
coronel Uo!•ci>'a Cnsm·!
tr•nt'lltn do nbrll do 1804 em donntc, si entro
Tnl ó, Sr. prosidcnto, o nctunl contt·n·nlml· r.llcs nch!l.Yam·SO os que menciona em sun
J•nnto Ga.'l}lm' Uodl'if)tws!
infln•mn.~.,·iio de fi i.le junho corrente o capitii.o
P!\!VOCO•O do novo,o u~~(n. tribuna. do leg\s- da f'l•n.g-n.tn. Alexn.Rdr·o Hn.Jltisto. Franco, iato ú,
lnC:or d!t ltcpuhlicn, em bem do bom nome ria os tlosventurndns mar•echal Bnr[o do Bnt.ovy
at•madn nnclonnl; ou r: •c,nvido o. que f~tllo n' O>OU filho doutor om medicina, coronal Cnlverdado, mn.:; tL vcrch\tt~~ inteiro...
llcirn, ur. Pa.u[n. li'roitn..~, do cxcl'cito, Dr.
Siío ou nilo siio exactos tmlos c~ses netos de Anmt•o cantinho Bnrn.tfL o nlncta. o~ 01·s.
Cl'ucldnde pr•nticndos alli. cm o Estado de VIeira Caldas o .Joaquim V1cente Lopes de
Santa. Cttthnl'ina, o cspecln.lmento :tquellr> oc- Oliveira, o cn.pitü.o do mn.r c guerra I..orenn.
cnrrido ao se enconb·at· S .Ex. com os olllcii!C:) o r-;ens sobrinhos os I~"• tenBntes du. n.rmndn.
Lo>'"''" e seus sobrinhos?
Alvaro o Al'thm· de Cnrvnlho;
o Jonwt do Caomw1·cin de Ode mn.io os ex- 2\ qmtos dostcs .Prisionoii'OS cstii.o ainda
põe em todo nuiloz.
nlli retidos o o destino dos outros, com ns
E S. Ex. ,iiL tovo conselhos ele amigos pnrn circllm,·tnncins que u. cada um niTccto.
que siniio detiycsse no Silencio: e v1ndo n II. PrestiLdns pelo tenente Lins, que com-.
tn.Ua.r, apenas 10i :pn.rn. dizer que nii.o iriu. u.pa- JUILndou n. escolta de n.lumnos, a cuja. guarda
nhnr a lnmn. levn.nt.ndn. pelos scu:s inimigo~. lbram entregues, pelo monos, qua.tro dos
que lho nü.o llttinA:e!...
primeil'os nommHlos:
Agem., não se cnl'l'enta. S. Ex. com inimi· 3 quac~ os nomes desses alumnos. ~i clles
· gos: ó um senado!', que, no cxercicio do seus cumpriram nlgumu. ordem de ruzilnmm\to ·
devores, embora constrnngldo, lho pede que dnquolles p1•isionoiros e pot• quem expcdeixe o silencio; ihlle e di~u. o. veNiade.
didn.;
Ou fotlliL o provn ser alvo do cRiumnins. ou 4•, o que sabe do ver c de ouvir, relu.tl·
se collocn digno emulo dos Morci!'a Cesm·, vnmento !LO fuzilamento que diz-se ter
E1ocrton Quarltos o outros.
havido om So.nta Catl111rinn., ddpois de ho.Vel'
Sua n.lllu.nçn com esse general, nn. dil'ccciio sido o Esta.do retomado peln. legalidade, sob
do Club Militnl', ó num .iú. prommpciio do~ o mu.ndo do coronel Moreira. Ce:o~ur, o antes,
sentimentos que abriga. Dosvcntm•utln. mn.l'i- quando no dominlu do. rovolt:1.. - Goste'
nha bro.dleiu!...
,[,.verlo (bnriio do La•lario), >
Mas PI'Osignmos. Olllcio.lmente cstomos 'egu· Sr. Jll'OSidonto, o Senado tor~ peJ'cobldo que
ros de que os p>•i;io>wiros ro(CI•idos no officio no roquorlmento lido ha nppondico, dCI!tonnto
do co.pitão de l'ragu.ta Baptist1t F'tam:o, fol'llm dos llns dcllo c 1le tantos outros .ià o.ppro ..
entregues {L guarda da rort~leza de Snnta Cruz. vndos, o que pretende púr em contraste os
So.bemos que os entl•ogon ulli o tenente sentimentos dns personalidades da revolta o
Lins com n. força do ntumnos no sou mn.ntlo do governo lcgn.l, ,,Ui pelo menos, isto ó no
11

entlio. Estarão tiL n.inUa!

Ah !... aliá estivessem, Sr. presidenta,
pressurosos teriam bra1lndo esses carrascos tia
legaJI·io.de, o declamndo pnM ploar os ca·
lumnlosos detr>ctorcsscus! Quues niio ser•inm
o.s nlegrlns do todo o po.iz '? !
Si J{t niio se acham, como s:thirão rlns prí·
s~es 1 Houve communicar,ii.o dlls lhctos occorridos com alies!
Em consclencia, digo, que nenhum dollcs
sa\Tiu siniio parn se1· mot·to, atirado IL tcr•ra
como animaes dcsproziveis! Mns p!LI'IL a vorda•le sor sabidTL niio bneta est.~ docl!wnção
mlnba, o ó o que pretendo obter pelo requoJ•I·
monto,
E<aos nlumnos,o sou com mandante. dlz·so,
foram os constantes conduotorcs dos que lu.m
para o sncrlficlo: si assim, convem ouvll·os,
Pa.sso n ler o requerimento (l(J) :
•Roquciroquo o ,onndo, por intormor1íotla
Mesa, solicito do Governo ILS seguintes ln for·

,

Estl\do de Sa.ntn Cn.thl1l'ina.

Por Isto procuro docln.raÇt1o do niio ter
lruvido um unlco fuzihtmento, no mo,mo Es·
ta•' o, no tompo que o dominou a 1•evolto. aqui
começada cm 6 de setembro do 1893.
0::~ revoltosos, iOt•a du. lel, obscn•vn.l'nm n. lei,
n[o flt>.ondo punir por.• meio dn pena capíllll,
extinguida poln Constituiçiio do 24 do fove·
rolro; a lognlldnolo punia dial'lamonle com
tal pena ntó a velhos indi!ferentea (Ls agitnr,ües
convulslvns dessa ópoe~•.
Quo cont1•aste!
Mas ó que, nllí, a logo.\ídlldO tinha um Mo·
r•eira Ccsar o seus companheiros sedentos do
miS<Jro.veis vinganças o ~v idos <ie celebridade,
ainda que sangulnnria.
D ·h i, o sómonro dosto facto, o contrasto
existo o desagrada a todo> os cor•o.çõos bra·
zll<'h·os, wio tl'ansvl~tdos, po1• lmbltos só co·
nhocldo.; da dügoner.•çúo humnna.
Esquecido> dn. lei, dos devores do simples
mu~õos:
humantdndo o da p1Ltt·la, o·govcrno da lega·
1. Prestadas pelaofficlalldndo que ncbnva· lldude, lú. n~tquollo Estudo, como no Paran4
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o outros pontos ate aqui nas pmias e ilhas do
GunnnbLLrn., si tornou tCroz o nodoou a Repu·
blicn som vantagem alguma.
Faltam expressões parJt o filZCr conhccitlo
como dovet•ia sel·o. cm desafi•ontn. do bom
nome quo •otnpre tiveram os governos desta
pa.iz.
Mal passemos ao Estado do Paran(l.
Sr. pt•esldento I Hesitei por algum tempo
om trazer no conhecimento do Senado umr.
lutuosa ca1•ta que mo diJ•iglt·a a vi uva,
Sro.. barune:a da Scl·ro A:ut, css;L irulitosn
brazileira, para sempru "'soborbndn pelo
luoto do seu htt', Não a conheço, e nem Cu·
nheei sou esposo, o assassinado por deliberação
cn.lma, do o•enernl Eworton Quadros,
.
p no !ti lo·
.
metJ'O 65 da cstrndn de CU!'11 tbo a nranngua:
. .
dizem todos que lbi sempre correct 0 • ' I181tn·
ctissimocnvaibeiro, do virtudes roconhecidas,
bom·l"Vi"
brazileiro emfim.
J ~ ~ dt'ns antes lt'r.lo desta tribuna um~
outra CliJ'ta da viuvn, oul!·n igualmente em
Jucto, pelo assassinato do esposo o do filho,
om Santa catharlmt, a Sra. barone:a tJo JJu.
lo•!J· cart:~ que como a que tenho cm mãos
(muslra) tambom a mim dirigida. narrando
em minlmn parte as torturas sol!ridas por
aquelles entes a seu virtuoso cornçiLo tilo
amados e queridos: o o 11z •em n.s _besitaçO~s
ora confeosadas, porque nella naa oe fazta
ailus[o o.lguma a membros desta Caso., e só
ftrla rle morte esse coronel Moreira Cesar,
uma monstruosidnde humana.
Não me pude tornnr indilferento ús quei·
xas da que vinha desabo.far suas dot•es naturaes, naquelie quo antes tinha acolhido
outras de senhora Igualmente distincta e
inl~liz: dahi a resolução de ter o. carta re·
cabida ha poucos dias, procedente de Cut·l~ba.
De mais, assim procedendo, dou accasliLO a
defczas, que antevejo •ejam completas, .que
prestem os illustrados senadores refertdos
nessa mesma oortn.. A sltunçiio, pois, é do todo
ponto correcta: fuçamos por viver ás clarM,
bem ás claras.
O SR. VICENTE MMIIADO-Si se refere_ a
mim e meu companheiro do representaçao,
dou licença a V. Ex. para ler essa carta Pirantc a Senado.
O SR. CosTA AzETEoo-Agradeço a generosidAnde dtn.o S~Ex.
, rc •o eeu companheiro
cor nao ~e r e. e •
do representn.çao.
o SR. AitniUR DE ABRIU-Nem podia re·
ferir·se, porque fui multo amigo do Sr. brwao
ri• Serro A=ul.
o SR. cosTA. AzEVEDO-Nõo obstante a pormissõo dada para ler daqui a carta ailudtda,
0 que jil ngrudecl, dispenso·a, porque tenho o
direito do 0 ftlzer lndepeQ!Iente dessa conoossno,do conlbrmidadli com o'reglmentada casa.
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O SR. VICENTE MACIIADO-Sei que niio pra·
cisnriu dcss!L cunceas1io, mns como essa regimenta prohlbo quo se trate directamente do
membros do Senado, julgo que, Íl vista do
aparto com que ha pouco interrompi o nobt•e
>enador, nenhuma duvida a este respeito po·
dei'iL SOL' su~crtmla.
oSR, CaSl'A AzEVEDo-o;roi a s. Ex, que
contlnúo a crer ter o direito do ler essa cat•ta,
ain•'a tratanrlo dd senadores, ~revindo siniio
tio regim.,nto dos h~bitos que fol'mam lois.
Procurei pl'ecedentes pnm autorhm.r essa
leitura, o os achei innumoros ao t~mpo da
monarchia, c ao tempo ,iá da Republica, até
do collegas 11 collegns, trocaudo·sc desatten" ex1remo.s.
çves
oomats,
· s . Ex. sabo, sr. p res1'd en te, que
jú. apartes lho tenho dado, acceitando suas
11ffirmativns do niio tet• miníma oopartioipaçüo
·' 1·JBmo, t r&uUZJ
·' 'dOo no
com esses oct08 d0 vanua
Paraná, por tantos mortioinios.
O SR. VICENTE l\IACI!ADO- Do facto: de·
seja até por isto que se dê pulJiicidade a ..
todas as accusaçües, atlm do ou poder pulvo·
rJSoJ.as.
·
O SR. COSTA Az&YJmo-Perfeitamente bem.
Ao meu nobre amigo, illustro representante
do Piauby, St•, Ptre; Ferreira, outro de quem
JUiia 11 cat•ta recebida, de igual pensamento
ostarit, o o rliria si presente so achasse. Eile
se defenderá, ou o esporo o o des1jo: coubeço·o o sup~onbo que quanto a virtuosa viuva
rliz contra S. Ex. siio B>pecialmente resultado
das dores crueis que curte, o curt.r~ par toda
su11 vida.
O bonrodo sena<lor, cavalheiro que ó, hu•
mano, niio se regosijaria 1lo praticar esses
actos revelados na mesma carta, pensando nos
mrlitosos que inm tombar no ltiiometro 05.,.
o SR. VICE~TE MACHADO-E' o ooso do pe·
dtr a Y. Ex. que modillque a •esta, não apon·
•
tn.ndo para mtm. (Riso,)
0 S!t. COSTA AZEVEDO -Acho que S. Ex.
com tanta suscoptib,Udado, desconhece que
nada tem com o facto, o que nüo pó de ser;
mas ó que niio fiz tn.l gesto e seria incn.pnz
do fazei-o, occultando assim um maligno
juizo.
A quem quer que seja, desejando ferir, f~l·
o·hei ~e !'rente, cnt•a a cura, com serenidade
de ammo.
Pussado o incidonto, som importanoht, com·
pietn.roi meu juizo sobro os factos articulados
conu·o.o honradoSenadorpor Piauhy,dizendo:
-s. Ex. só poderio. tet• condolencias para
com n. vil•tuosa bm•one7a da Sot•ro A•ul, si
soubesse, quando lhe Jallil~a •. qunl ~·ser o
dostmo <lo.e•pooe._ Condolo~CJn> qtw nno teve
pura com o capltua. de mar e guet•ra Loro•a
seu oompnnlleiro, bOJO contra-almirante Gas
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;par Rorll'ifJuC.'I, emulo tligno do coronel Jlfo· Leal Nun0;q, Manoel Simões e Simão Marques,
roira Cesat no:. stmtlmeutos llo humo.nidude os t.r<:!s ulttmos como trtlbttlhadores reuniram·

que lhos falta completnmouto.
Não: o coronel PiJ•tJs Ft:l'l'cira eHt11o igno·
rn.va o que hn.vin. Uisp01~to sou chofo, osso
outro emulo daquellcs, lliL pouco nomeados,
em refel'enciiL ú. V!t.h'L du bart1o de Serro ..t:u/j
seJamos justo~ nssim p1•nsu.ndo.
Demais; ninda que. ju::~T.u.mento u.po.ixonadn.
n. sr.,. bt~NlllBZa., no~tiL crwtn mi.o nsseg'UT'n. o
que <le mnls estranho diz do S. Ex.: Jhlla

i
I
I

II

llie no mnjor Mtmricio Sinlte, che"ado nessa
nm~M á Vlilll, para com clle, com~ lnlcilldor
da td<ln, h·em vertflcat• a existcncia de carlaveres de amigos e conhecidos que constava
ncharcm·se ahandonndos e lnsepulto• I• mar~um da est.rnda de !'erro, por terem sldo fuzi·
lados nuqueU,e loga.r, no tlominso, 20 do cor·
ron to, entre u.s lO e 12 horas do. noute, por ar·
dom .do governo log-n.l, ('lfl consequenchL, 1 e sepor infol'Jllltçües.
rem .Julgados cumplices dtL revolta federalista
Os que lbrom cordt~to;, reconhecerão que, que invudin cstu Estado, e nelle permaneceu
npezar da dot• que opprimo 6ssa illustr·e de;de 17 do janeit•o <~tti 24 de abril do corrente
'Viuvn., elln. so wlo cxccd··. Quem houvm• nnno: tomarr~m os sobreditos cidndüos o com·
praticado os excessos de que tl'atn. n. cu.rtu., buill fltL cstra,1n. rle forro e foram desembo.l'ca.r
que rec~btL e ponho. cm si a carapuça, pot• "" estnçiio do CadolLdO, l<ilometro64 da dita esbem a merecer.
tt·ada, Ahi chega" os e depois de pouca demora
O que niio pôde ser contestado, porque voltaram " pé pelo leito da linha ferrea até
est~ ollicialmonte tlito, o veiu no Senado, au t11ludo que <lomot"ll entt·e os kllometros 64
como informação solicitada, é que:
e 05. Nessu talude, no kilometro 64 approxi-hou voo morticínio do kilometro 65, de;sas mndamento t\ estrada do ferro l't'llldeia uma
montunltu. rochosa, tendo do lado opposto um
'Victimu.s rlo g-eneml Er~,.rton. Quacll•o.~; o
tlcspeulwdt•iro
tlc~essivel, e foi do.hi que,
-quo foi receuitlo como regular o proce•1iollutndo
para
o
Ortente
rlescabrirnm purto da
mento do cnmnutndn.ute dn. JbrQIL que exmntta
um
~rupo
de
Cltdn.ver~so
Aproxima.ndoecutou o mesmo mol·ticinio, n.llf•g"antlo que
no chegnr qrwsi n.o termo tln. linlln., os pt•isio· se úellet cerca de 20 metros ,fistu.nte do taneir•o tentando escapu.r·-obrigou·o a fleter- luUe, 1leparou-se á esqne1•Ua com um monte
tle cadnveros, que roriLifl reconhecílfot~ dístin·
mino.r as descn.t•gns do extcrminio delles!
etrLmenle
pelos do Barão de Serro Azul, PresIsto é um•L pungente mentil'n. Urgo que
cillianorla
Silv~t Corrôa, J, sé Lourenço Sebe!bom se verifique o lhcto.
Se iiLD esses pr•isionclros (•m caminho do ''"''• .José Joaquim Ferreira de Moura e BalParn.nn.~uá nfim elo, nqui, serem lli'Ocessndos, bino Clll'noiro de Mendonça.
como parou o trem no l<ilomotro 05 da es- Os cntlu.veres, u•es quaes foram encontratios, denotaram que hrLviam sido anteriortrada, e alli se pt•t~ticou o morticlnio 1
Ninguem duvrda que o general Erocrton mente despojados, porquanto, removidos rio
talude onde r.it•a" execução, não podiam ser
QwarJros duu instrucções pn.rlL isso.
E é esse general que vem publicar mani- aquelias surLB posições pt•imitivas. Nüo se
festo pela imprensu, chamando a clas;e mi- rwh~tt·um os chapeoil do quatro delles, estando
litar a se congregar comsigo no interesse do alguns descalGOS e todos sem joias de valor.
:pa.iz 1 ••• Nüo o conse:;uir·il.; essa cli.sAe niio Apenas pequenos botões e<le punhos, sem vaé só composat de typos da natm•eza do me;mo lor intrínseca, lbram retiru.dos para serem
•
genot•al e dos ;eus coliegas Gaspar Rodriyues, entrf'gues às suas famílias o
Alguns
papeis,
cartões
de
visita
de
PresolJ1!DI'eira Cesar e outros o
Jiano
o
Moura
vlam·se
esplllltados
junta
dos
Do começo quizeram minot•ar a gravida•lo
cada
veres.
des;o acontecimento: mas dobnldo, porque
nhl cstri documento incontcstavel da fer·oci- Do entre os corpos, o do Barão de Serro
dnde dos delegados de!!se g-eneral: neto tlc Azul apresentava vestígios do ter recebido
reconhecimento e de inhumaçilD dos i:ndllveres dous tiros : um que attlng!u pela frent<~u.
coxa dh•eit11, meio palmo abaixo tia articudesses nssn.ssinados.
Pa;so a let• para que fique roglstrndo nos lação, e outro um dos ollia;, pat•ocendo que
recebera. a. descarga de joel1Jos, visto como
nnnaes do Senado esse <locumento (lú):
foram encontrndlls no lel to da ostrnda vesti·
«Ho•·ro1'as do Paraná - Fórma publica- glos rle pet•furuçiio de b11las: o de Balbina de
Termo de verificação e inhumação,
Mendonça !lpresentava.um orlficlo do tamaAos 25 dias dti mcz do maio de 1895, nesta nho regulu.r, de 25 milllmctros, em uma. da.ij
villa do Piraq ullrll, na Jlllltllfot•m• da ostaçiio lrontcs; mais abaixa, como 30 mett•os lol enda Estmda de Fet•ra, pelas 8 hor11s da ma- cantrmlo e reconhecida o cndavor de Launhii., prosentes o mujot• rofot•mado Pmxedes ronGo Rodrigues do Mattos Guede>, em attl- ..
Gonr;o.lves Perelt•n, cD.pitiio Luiz Viptor•ino tudo supin11, sem chapóo o com lhlta de um
Ot•dlnl, tenente Agnello CarmellttLno Pereira, calçado. Este. suppüe,se que na occaslil.a da
aldadiios Alberto Munhoo da Rocha, Domingos execucilo procurou fugír.a eUu,snltando do ta-
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ludo, depois de cuJ~ tent~tivn recebeu n deRcarga que o victirnou.
Concluido o reconhecimento o busca dos
cadavores o doprehendondo-se que tilrameJtctivamento executados como currin, proc&t
deu-se à. suo. inhumn.~:ü.o, ultimo tt•ilmto pie·
doso o do misericordia que se lhes podia
prestar: sendo sepultados iL direita do ca.mi·
nbo 1o despenhadolro o Btu•iio do Serro Azul,
e no. mesma sepultura e mais á beim. ,lo dito
cn.minho, Prescilinno du. Silva Cor!•ên.; ó. osquerda do caminho e nn mesmrL seputt.ura
Jooó Joaquim Ferreira de Moura e llaibiuo
Carneiro do Mendonça, uttento no cheil·o
pouco oupportnvelquooxhalavamtodos os cndaveres. O de Lourenço Rodrigues de Maltes
fol sepultado no mesmo togai' em que o oncontraram.
Po.ra que a to•lo o tempo conste o que
afflrmam como verdadeiro, man(htru.m ln.vJ•n.r
tres termos em tudo iguo.cs, que u.ssignn.m
declarando outrosim que ao serviço rle en·
terramento foram auxlliados por pe:oson.l da
estra·la. de rerro. que huma.nitnrin.!rlBOte foi
posto o. sua disposição pelo engenheiro Mestermann.
Piraqunra, 25 do m~io de 1894.- Mrturicio
Sinhe.-Praxedes Gonçnl'Ues Pareira.-Ca.pi·
tio, Lu i: Victorino Ortlini. - ttanetlo Cat·
'lltetiano Pereira.-Alb~'l'to ltlunftos da Rocha,
-Dominuos L(ml .l'funes.
Estn.vn.m duns estampilhas no vnlor de
400 t•éis assim inuti\isndn.s.
Curltiba, 21 do janeiro do 1895.- O procurador, Conrado C E1·iclucn, »
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ntll, ó dnque!loR qno mnrcnm uma ópocn lug11bro. escn.nllo.l\Em.nllo o. todos, e cJ•olo niio ser
incm•t•octn suppon<lo ter desngrndndo o marcclml Flot'i~no p.,lxotn t.ambem.
Di:.ro t1mto com fundn.mnnto ncccit.n.vol.
Recordar-se-hu o Sonudo dos reparo~ que
fiz pelo mn<lo por que o Ministerio d~ Gnerra
se Jc~ohrigou 1lns ordr>ns do PrrsidPnto do.
ltopublica, quando acudiu i• mensagem quo
lhe dil'il{it'IL o ftnno proximo Onda, prncurn.ndo saber quaes e qmwtos fUram as victimns
ILl<ISits::~lmHhts pn.ta tegu lidariA, por motivo da
revolta do O rio setembro do 189:1. Então
salientei nií.o hnvcrem inforrnnçõPs do que oc~
c01•rom no Est.ndo do Rio o nesta capital, sabando todos que foram os pontos mais nssolo.<los pelos legalista<.
E de !neto assim <\: vim de ter no dia 19
plena sciencia dos assassinatos, desses f<lxinciroR que Uin.rhtmente s:' ltinm !.las pt•isões da.
ilha das Cobras pnrn outro.s ilhas da. bahin. e
nüo re~on•essn.vnm, e po1• quanto me rereriu o
rligno ciT'UI'giii.o da armada, meu amigo, o
01'. Scvt~rlano Bi·aolio Monteiro, um do~ reti·
•los por mez•·s nns enxovin.s da.q uellns prisões.
Quem <i esse cavalheiro, póde o Senado
s~ber pelo di;tincto sonadot•, que mo estú.
li'onteiro, reprosentnnte do E:o~tn.do do Rio de
Jo.neiro, que o conhece de perto ...
0 Sn,QUI:-ITINO BocA.YUVA-E' muito digno.
O Sn. CosTA AZEVEDO- ... e trmto como
eu, No encontro que tivemos o perguntttndoI!toso n.inda esULVn na n.ctivida•lo rio serviço,
depois dos insultos da logalidttde, respon•leu
que procurn.vo. livl'ur·se delle: não :rondo
mn.is compntivel sel'VÍI' em umn. col•pot•a.çüo
Ero. o que se continha. no documento que uistinctiL, elie que tmvin slrlo conset•vn.do cm
me foi apresent11do p~tra ser roprorluzido em enxovias de galés fuzendo todos os trabalhos
cópia legal e autbentiea nestn. cidilde do Cu ri- destes.
t!Uo., 20 de fevet•eiro de 1805.
Foi logo <lopois nn.nnnrlo-mo rnctos do que
Eu, Joaquim José Bellurmino Bittenconrt, por si d<io testemunho,durnnte esses mezes ue
tabeilillo, subscrevi, conferi e n.ssiguo cm pu- estado rio sitio em que 0 ,t1vern. a populnçiio
blico o raso.
t
Em testemunho dn. verdn.de estava 0 si· destn. mpitu.l. Do entro ouros, grn.ves, gra·
vissimos, narrou-mo os fuziln.mentos por
suai publico- JB- Joa9"i"' Jo.<d Bit""" grupos, desses mn.t·ujos que se renderam
rourt. Sellado com mats rlu~s estnmpi- quando a esquadro. da revolta foi apossado.
lhas no vo.lor ole 400 réis, n.ssim inutriisndas. pela tegalidude.
COnferida. por mim.-Joaquim. Bittoncourt.
lum em lanchas, como fa.xinns, e não reEro. o que continha no documento quo me gressn.vnm t\< prisões, e ao partit·om ouvto.m
foi .o.prcsontado pn.r:a ser rep\ouuzido em 118 despedidas dos que ficavam, annuncio.ndocópta.l~gal e n.uthe~ttca, o qual.lol extrah<dn lhos 0 mesmo destmo.
do ort~mal, nostr1 ctdr1de rlo Co:•ttyba, n.os. 18 Mu•lado 0 cammanrlante do ilho dns Cobras,
de abrtl de 1895.-1!:_ ou, Jon.quu~ Belhrrm1no 0 novo não quiz mais dar tnes fiLxinas som
Blttencourt, tubollmu, subscrevt,. confet•t o I que lhe aprasentas.em ordem oor escripto do
ns~tgno .em publico e raso.-Jooqwm Bellar· marechal Vico-Prosidonto da Republica: o de
mmo n,ttonoourc,
pt•ompto fol ao ltnmaraty entender-se com
__
~-. Ex. por bn.ver dos?bedocldo o uma ordem
suo verbal, tt•n.nsm\tttda por o.judanto <lo orSR. PtiESIDENTE- A leitura do documento dons.
quo o Sonn.do acaba do ter presento, !ova a O mnroclml applnudln os oscrupulos do
todos o. convicção do quo o neto que fel-o uova·cotntnlltldonte, cujo nome nt\o me ficou
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J1>rn o div.cr cholo do Jll'a?.Or, daqui o rocem·
rnendando h Nnçfio, o lho disso que nunca
llavia ordenado esses 1'uzllnmontos de que
vinha do ter sciencia só então.
Assim pois, li do crol' que tombem nilo
tlvos;o S. Ex. conllecimonto rlos assassinatos
do 1\.ilomctro O!l, o ~o houvesse 1lcsgnstndo
desse summnri>simo processo do dar cabo dos
luwidos como niw lognllstas.
Estercnrnm ns tol'l'IIS dess:IS ilhas com nqucJ·
Jes fl>xinoiro;, como llS desse l<ilomctro, sem
ngrndo do rnareciiiLl Florlano Peixoto, pelos
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Assim minorarei o infortunlo, dcquem ne·
nhuma relaçiio n'"ntlim commigo e mo li dos·
conhecida,

--

Exm. Sr. B1wilo do LndtLrio-lllo de JtL·
noil·o.- ComprimenttLndo a V. Ex.. espero
,~ue me scri' llet•doarl." esta lilmrrlndo com quo
vou prestar a V.Ex.mlbl'lnnções sobre o mon·
struoso n.ttentndo que trouxe um lucto eterno
a mcnln.J•, p!U'lL sempre deseNo Ua.s a.lcgrin.s
quo eram pn.ra. o meu cornçilo do espo.:;ra. e
quo Jti. mori•et•am .. .
pnt•:c a innocencia de meus fllhos, hoje or·
O Sn. VICENTE MACHADO-Estou conven- phfios de pai, o unico e grato conlbrto dtL
virln..
cido disso.
Aqui dcstasombra do claustro em que sinto
0 S~t. COSTA AZEVEDO • , . que carl'Cg'll com mlnlm
aimtL sepultada, eonrlo "cor<Lgem que
culpas r' o out1•os, quando as suas já >ÜO por me resta
nasce rla pr•oprln immen,idade do
domais pcsndns.
meu
su1frimento,
começo a. noto.r. eenhor,que
Mos volttrci no nh'o que miro.
a
.lustiç:>
lndefectivel
de Deus ostti escolhendo
Sr. Jlrcsidentc. o documento lido ha provn•lo ontre os pm•os o os bons
deste mundo os in·
facto denunciado pela voz publica do que ogo. strnmontos }Jorleros"s do que
h:> de em breve
neral Ewerton Quadros mandou fuzilar esses valer· se para a solem no reparação
uo se lhe
de que lh.lln o mesmo documento, cujos corpos deve na terra. E v. Ex. lbl dos qprimeiros
foram inhumudos, depois de reconhecidos. no entre esses que em todos os tempos o no selo
ltilomct.ro 05 ria cstrndn quo segue rle cm•i- de tod•• as tmçõcs como quo 11 Provirlcncl:>
tibn. n. Pnmnnguá, onde foram encontrados. desigmL p::u•;1. serem o vcwbo de lOg-o o. til.llar
Esse grnernl dc,·c tCl' communicallo o ús n.lma as, pungil' os cot•açüos, omocioun.ndo
facto: troca. 1lo col'rc:sponllcnc!n, segut·umento o• povos, npontando·lhes no céo a cô1• uzul c
houve, c o go,•erno ha do estar appnrelbndO imma.culadu. da. Lei, pa.t•n quo o.s mn.gisti•;Ltu ..
do inlormuçocs.
rns ilbalem·sc e as consciencias volvn.m ll
O Senado tcrti, som rluvitln, desejo rlo saber ouvir a voz cltLmoro;;; rios tumulos, onde o
de tudo que occorrern a respeito, como todos murtyrio nüo dormiriL otcl'namente, por•quo
qunntos toem interesses offcndidos ; meu re- eterna só lla de ser a di v! na sobemnia do DI·
rei to e da Vcrdn.<l~.
querimento visa o que se deseja,
tlesdo quo V. Ex.ju>tumente n.ssombrudo
Simples, de intcnçücs purna, póde sct• nco· nuE
te
o que se p:.ssa neste paiz, estiL sentlo um
lhido com vantagem ; espero que osslm sue· Jos poucos
pouco• quo toem IL forca das
ceda. Hei do Jhzo.l' a leitura ; antrs, poróm, lcgiilcs) que(m:ts
se
empenlmm
pel:> rlosalr:·ontn
preciso dar conhecimento tia eal'tll da Sra,btt· rlest:L geraçiio pomnto u H!storln,
julgo que ó
ronc:.::a tlc Scrl o . .1=11/.. ..
rio meu devo1•, c dever plotloso o santo que
O Sn. VJCf~NTE MACHADO-Desejo a leitura me é imposto pol11 memoria s:LUdosisshnr~ du
rlesta cart11 e. desde .iti prometto pedir o. meu inlellz esposo, contribuir p:.ra. que
palavra o cxpol' no }laiz tudo quanto so V.Ex. exerça neste momento u herolca e snpassou.
gt•n.dt~ missiio de clnm:Lr 110r desu.ggt'n.Vo com·
O Sn. CosTA AZEVImo-Mns, pnrn nüo rle· plcto ti. honra e {l innoconcia das vlctimas que
mornr a passagem r!o requortmonto o dis· aqui toram sacl•ilicndus ll.O furor incontinente
tlncto senador bom fl•zin pcdit• om outra oc· e nos rlesv:trios do homens que já toem a con·
sienciu gulvnnlsada pelo mal.
caslão a palavra, e, ..
Niio ropetlrcl o que por certo V. Ex. ,i1i
O Sn. VrcE~~'E MACHAPO-Bcm póde ver sabe, em relnçtio nos succcssos que. desde
~ue a demora niio será de mais tempo rlo que prlnclpios de 1894, se deram neste Estudo ;
uma a duas horas.
mns em poucas pnlavriiS recordarei quanto
0 S!t. COSTA AZEVEDo-Vao ella inserida possu sei•vit• parn dn1• umu !deu bem nítida
llOS Annaes, pal'a niio projudlcar•·lho a del~za. do Jlllpol que coube a meu inditoso marido, o
Lendo esta carta, assumo de bom grarlo Bllriio do ~erro Azul. no melo dos aconteciqualquer r•esponsnuilidnde. pondo esquecidas mentos que so desdobraram.
ns ro!,'ILlills da ti•ibuna do Congresso. A's jus- V. Ex., do certo, jli tom notlcln das condi·
tiças orrllnnrlas ficllrel sujeito, cm tora núo cúos em que o então govorm11iOl' desto infeliz
conheça dos Juetos at•tieulados, si cslt1o ou Pn.l'llnr't, Dr. Viconto .Mn.chn.do da Silva Lima,
ablndonam esta. capital 01u jnnoii'O de 1894,
mo narrados corrcctv.rnonte.
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deix:~ndo forç:~s

rlo governo luctando cm rli~
versos pontoR e sem communícn.r ess:L ínosparn.du.I•e::;oluçiio siqum· noa nmls intimas lLinigos •eus que se :~chlwo.m M cid:~do.
Cuo.•!t.ibu. (a mi>m•a Cm•itlba l-como .iusr.i.
ficadnmente dissemm Jbllms r!e S. Pu.uloJ
ficou intl•irnmonte cntre.;ue rw~ azt~rcs do
tlesconhccido; pois o govm·nallor, n.o t•oti-

tu\l;iio o dus leis-do modo hort•oroso subvortidns pel:.s pnixúos dos proprius homens quo
t.lnhnm o dever de consorvnr-!hes immaculndtl a pm·eza. c magestndo intnngivel. Foi
t11\, senhor-o o Pamn~ inteiro nhi tereis
pnrn contil'mnl·o-(o[ tn.L n. ncc;110 exercida por
mou indito~o rnnl'i1\o nus dias llo\oro:1os cm
quo Curitihn. Cl'ltcvo pelo Govm·no entregue it
rui'·t.:e, nem uo menos incurniHt'lL n. munici- r·evolw.~üo tt•iumplmnte, que o commet•cio, n
palidodo d11 polida urbu.na l Tribunnes, rc. indu:1t1·iu.• a. imprenll'n, todas us cln.~ses sopartições llUblictLR, commercio, omcinn~. c cines oponto.vnrn-no sempre como o elemento
as 1i.l.milius u.bsolutn.mente ú. mercê d.o pl'i- pl'incipul tl:t ~rnntlo t'OI'ç:L que constituin·s(j n.
meiro so.ltelo, omquanto n. uutol'i 'ade lc~nl ogido do direito, d1t ordt·m, da tranqulllítlnde
contradizia OR seu• protesto< d11 vc<pera tu- de todo!', tanto quanto era. humanamente
gindo em desespero P"''" o Es~'do vis!nho. po~sivellmQuolle:'l momentos o.normaes.
E' !ilcll !\lzor utn:L idéa d:~ ,;tundio em que E tlir1 certo e cnnvcncido esttLVI1 o Bttriio de
se viram estas populucües, sufi"ocudas 1lo Serro Azul do que os sot•viços que pr·estnra
pu.vor :Ln te os extrn.nhos successo51 quo so pela. ul~imo. vez tt esta, tc1·ro., que tunto lhe
passavam, o n.indu. sob ns impressões c sus- met•cccu c que por ninguem, mais do que por
peitas, que lhes haviam posto no cornr;fio tllle, foi Slwvilln. com desintet•csse o sohnitudc ·
transtorn11do, de que und:~v•mos em vespo- indiscutiveis. tüo certo, digo, ::-cnhor, do
rns do snque, do exterminio, tlo :Lrrn:~n.Jncnto que r.ae:; esforços seriam reconhecidos c louque passn.riam pot• sobro 01;to. tet•ra. com o.s ''ados pelo governo quo retomn.vo. o seu posto
hostes temerosas d11 rovoltrç[o.
-que a!J~olutn.mcnte recusou lilzet· o quo os
Em semolh:~nte conjunctura, as classes em cntpnllo~ fizeram. Com c:~ Ima c ntC com sn.tisquo O mu.is nrLt.ut•n.l e prol'undo o espit·ito de fação o nlacridnrlc, cspm·o.vn, JlÓUe-sc dizc1•
eonslwvnçiio, recot·I·eram o.o unico meio quo sorr·inUo, o ~ovcrno lC'gnl, n. quem drso,\o.vn.
pn:recin. emcaz no sentido de garan r.h· a.o até dar contas do mo1\o nobre como ~oubera
mnuos os direitos prtmordiaotl t\ru; geutes: zcla.l' do rlircito. do. 1'urtun:L e dn. hom·a do
isto é-fizeram a e,colhll do umn. commissiio scmo1 po.tricios-honr;1, direito c ibrtuno. q11e IL
que tomasse 11 si o tt•aba!ho do noutra!isor, nutoridadc legitimiL nilO tinhtL tido u. corugem
como 1\Jsso passivei. n.s violoncio.s tL que se do nm]ml'M' ~ dc!~nilcr.
o.ch11va exposto. n cldllde. Foi nssim que mou l\Ius, Jogo nof' primeiros tliM 11pós a chcmnrido, com outros membro< do commercio garla do.s tropas lo)!"o.cs, entre cujas fli'Jiras o
o du.s diversns clns:ws, tomou n. 8Í o grande e ~ovm·nudot• que fugit•o. est:tva como um
penoso enco.rgo 1le collocar-so entro os rovo- tt•iumphndor, meu m:tl'illo pm·cobcu quo os
lucionnrios triumplmntcs e " fttmil!n. parn- st•ntimtmtos dos que voltavam desmentlo.m
nnense, cuja paz e cn.io~ d!reitos o uovorno totln. a convicção com que. v lo. restn.belemu•-se
legal csttLVU. imposs~llilitndo 1lo a.ssogm•ar no 11 l~i n;t terl'n. p:wano.cnse ; c isto niio sem
momento.
posmo t!:c pupulo.dio inteiro.. q\fo suppunhn~
A população inteil•a rle Curit,iba, os pr·o- se mn\s com direito i• condolencia pelo seu
prios advers11rios ou desntfectos dó Bnt'lio de soll'rimento, do que no risco de vir a pndecer
Serro AZUl ainda pouem uizor• hoje 1'•\1110 o castigos pot• umn. culpa que sü o Go\"ot•no
com que sact•ificio de sua snude e rio sHrs in- cor .•ntlttet·i~ Uesertn.ndo o sou posto 11~ gunrdu.
teresses clle tm•nou·se o centro o n. n.lrnn. dn. •la ...oi e g-:wn.nttr1ot• do. f1D.Z e d:~ or,1em. E quo
commíssilo : n.t'l'f~g,•nnllo tudo, contondu ím- ,julga. V. Ex. que l'osBo o pemnmento dP que
petos, fazendo cm summ~ quanto pu•!cs•o vinha. ch(!itL n. t\lma 1los que hnvintP tu~ido '!
Nfio quoro alongar-mo demais dn.m1o c.onta
nttenuar pttra. o commcrcio, pn.1•n. ~~ indu:-itt•itt,
para 11 propricrtlldc c pot•a n nunilia cur·it.\~ do que occot•t•ou, dos excessos tlo tod:~ or1lem
bana., os eil'uitos Uu. cmorgenciiL oxcepci01HLl qno c:~ractorl:in.rn.m os nn:;ustiosos longos
em que se via a cidu~c. Um só doeumen!t· Jll'imciros d in.8 da reoccupn.,;üo legal Um dia.será. C1tp!l1. nlguem de u.presontnr do que mrm 111• dll hM'Ol' quem se incumbi\ do ~nr ti Ame,
mat•ido s!quor r.ivcsso sympllthins pela rcvo- l'ica, lltll'fl. cse>n.rmonto úest.n. gernçii.o, umu. ·
Juçi\o, llm vez ~isso, ser!:~ !\lc\!hno rornceet• p\ntum fiel o minucioso. desses incríveis sueprovas posit!vus de que o Flnri.o tio Set'l'u ces:-;o:J, quo encheram de mo.guo. o do so.ntn.
Azul, aos pr·oprios chol\'s rcvo!uclonnrios, revul!.t' ntó o. nlmn dos mnis indllferontcs e
nunca dissimulou o sou modo do pon<nl' a que tiZOI'Itm esq11eccr de todo os mnlcs, os
rc;peito do. immonso descalabro quo n !uva- in$ignillcn.ntes nmlc:i tln. revo\uçiio!
Pllm o quo mo pt•eoccllpiL, ó bnst.ante dizer
são vinha causar ao Parnmi. c ospocinlmento
qu11nto 11 clllcac\n do cxtt'IHUO recurso da re- "V. Ex. que- entro o nssomhro que lhe
volta como meio de cot•r·igir os erros da ty- pt•o,luzia t~ tlcscm•mtvel o montitt•uolut·conducta.
rannin o opera!• o I•cstabeiocimonto da Constl· que so annunclava contro. todos os que não·
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Ma.s, ouçn. V. Ex., ouça, sonhar, e digo.
tinltll.m opposto ú. invasii.o n. l'O"i-:t.ancin. dn.
fugn., eu. maguo. que lho c1\lou l'undo no r!Oi'IL· que nii.o crê prl.l'a. hom·n. lln 'Oicdndo humano.:

çii.o sontindo ainda umn. vez tL lltm virtude vivo Jtmdn. olficin.lrlo exercito quo, compunimpotente pot•n li"er emmudeccr a porversl· girlo,dis~o umt~ V"'?. o. pessou. do mlnho. ft~miliu.
dade, n lnvqja e n. mLlumnhL- mou rnn.J•ido -que sentia horr·or ao ver aquelle homem,
cedeu n instl\ncln.s da llunilia resot'vnndn-:.:e que tinhn conhecimento do tudo que estava
ás violencin.s que tinham já começado n, sor para pO.!!SIH'·Se, o rllli n. onctli'O.r o bo.rü.o sem
prn.ticn.dns contra. n. populudio, dovc.so dizol'. tremer e a tmtal-o de amigo I
pois os qUitt'tois. os tllellt.t'•·H e até ca....::Ls t•sco- Talvez \'. Ex. nolo compro~enda ou pelo
lares desta capital re~orglt1WI1tn de presos, menos não encontre explicnçiio para. as defe·
r.om to· lu. expnnsão 1l0. ferocidn·le tl!puhlicct· renclas espoclncs que so t.inlm com meu ma.na. f!Crnelhnnto n.os instinctos daquelle rleus rido. Pois bem: ngorn V. Ex. fica. sabendo,
cu.i ,g iras n.pplncn.vtLID•SO pela. vingança. e que o plano or·a este: Instigar no lw•pcdc o
pelo sn.11gue do~ holocausto:-~. Dessn. cnut~:~lo~n. des,•jo de J'ugh• p1LriL ser trucidado sem reresel'vn., no din. 10. mou marido Hahiu, como sponsabilidade criminal!
sahlra .lcsus das Oliveiras-entregue por um
amigo dos muitos em quem teve a lnlelicldade Decorridos quiLtro ou cinco dias, a.chandome de visita a meu marido, ouvi do coronel:
do crer.
«Jú. t'O.be, Sra. Bu.r·omlzo., que conversei hoje
Já estava. om nossa. casa muito tranquillo e ongamonte com o Barilo. Estou sclente de
conHante no misera justiça dos homens, e ato quanto houTe por aqui. Deixe tudo por mi·
sem reprimir palavras de elogios no general nha conta». I~ passado um instante, accrosEwerton Quudros (que o ha.via apemLS prn centou:-«E nii.o ha rle ver.Sra. Bttroneza,que
fo•·mu/a detl~o sr.b palavra\ quanrlo o coronel o Harilo é tambem religioso I »Ironia pungente
Pires Ferreira. n.companhlldo elo outt•o.; milito. ú. fé purisslma. e a conhecido. religiosidade de
res,procura meu marido para uma can(eretlcia. meu esposo.
conterencia e:;;to. n:L vcspera. n.ununciado., com
todas as segurançns de cordlalldodo e boa 1~. E quando confirmei os sentimentos que se
por por1e do commandante do uistricto. extranhava naquelle dito, ou TI o coronel' PiComo (talvez presontindu que nquelles homrms res Fcrrci1·a, ouvi sailir <los lablos meio certr~lam para. o meu lnr " desgmr;a qne aqui riLdosdnquollo homem sinlstr·o o quasl à mola.
está h!'lldan,lo eternamente para o céo) 0110 voz: •-Pois que•o consolo .. , porque Christo
quizcsse cu acompanhar meu mnrldo it sal11, tambcm so1f1·ou ••• »
após uma. prosa cordial e expnn•ivu., tive de Tacs palavras (e no tomem quo foram ditas)
ver no recinto intimo do minh·• familla arripia.r•am-mo; entretanto, sempre eu en~
nquellas frontes cuja. impressilo ainda. hoje tendia que a rcsign~Lcilo aconselhada. era. para
ma tortura.. E então meu espo~o conr,ou-me nquelle so1frimento da. prisilo.
que o governador fazia uma cttrga immenso. Ne"e dia, o sem que a nndl\ me magoasse
de rospo~sabilidndcs contra ollo o que pOI' mais <lo que ora natural (pois o cor•onel souisso doTJn rccolhor-se no quartel nu tlin :!O· lie!'a hub1lmente pl·epa.rar o meu espirita para
guinto. Sem conter o incommodo que torJo, ella)
sclencia de que o barilo se passaria
deviam ter· notado no meu somblanto, per· para tive
o
quar•tel
do 17''• onde ficaria com ouguntei logo si eru. com a prisilo que >C com· tro< presos. Elfectivamento,
no dia. seguinte
pt~nsavam os serviços foitoo por meu ma1·í•lo
meu
marido
la,
de
carro
e
com
a. _Curltlba, ao qun mo respondeu o coronel tençües, pa.ru. o. sua nova. pt•isiio, todas a.s a.tPU'cs Fer1-clrn: • Oh! minha senhorn, pois
V. Ex. nos falia em prlsfiot V. Ex. esquece Quando elle tomou o corro, o coronel da.
que sou o coronel Pires Ferreira, velho amigo janella, correspondeu nmavolmonto ao seu
do conselheiro Correia e, portanto, a111igo •'e ultimo ncceno de milo, e logo que o vel!lculo
seu esposo 1... Sr·a. RaronHzo, tr•ILnquillisn-se: partiu- da alma. do curonel Pires Ferreira.
o Bnr1io não ó preso, o Rarilo ó mou lw:~p-:de .» ~uhiu estu. pll!'nse ouvida.p~l' alguns rle seus
• Este ser•ó. liquidado dentro de dous
No rlla s~guinte, rneu mo.rido recolheu-;e a omcil•es:
dias
...
»
uma. sala do quartel do carpo comrn,.n<IILdo
pelo coronel Pires Ferreira. Alli deu-se a O prognostico J•cnlisou.s.o com a 1l11forença
mols plena liberdade ILO ho•p8!lil, com quem o apenns de um <lia.
commandanto conviveu na m~tls ~erfelta e O resto V. Ex. aabe, e ou procuro desviar
apparentem·•nto) mnls cordld lntimlda•\o du· da minha. lmngln"';ilo aquelle t•·em-esqulfe
ra.nte sois <lias. A snla em qua meu mnrldo que, ás 10 h01·as da. .noute •'o 20 do maio de
foi apo<entado tinha janolln P"'"' n rua e a 1894, partiu de Curitlba conduzindo o Ba.riio
entrada Ol'"- intelramento franca para todos, do Se1•ro Azul o seus companheiros de sacrlA noite, o hn!'lio, o coronel e outro. olftclacs flclo.
jogavam quasi sempre o solo,
No momento om que ,o comboio-tumba pa.r.
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ti~ d~ estaçiio, o coronel Pires Ferreira acha·
n-so om um dos clubs dc>t.ll capit"\ o, <l11
nccadadoprod\o houve quem lho Hurprehen.
dosse e$UI phrMe cscnpa•la dnquolla 11lma t.ro·
mmula: -«Oh 1 que lnconvon\oncia! dolxnt•om npltlll' um trem dcstt•s 1... •
V. Ex. de cm·to ha do ter tido noticia do
modo como so consumou nquollu. monstt•uosi·
da.do quo mnculou pa.rn. Aempre n. civilisaçii.o

deste p!l.iz e quo nü.o encontra. sim i/e na. hi!:I·

torta da humanidade. E niio fVra a mlnh~ fó,
•enhor, n minh~ fortaleza moral e~ t•osignn.çuo que •into lembrando-me de Jesus, como
sa comprehenderla que me fic11sse ainda, de·
pois de todas estlls angustias, este resto de
vida e de coragem par:~ resistir ó. loucura no
melo da minha <lesgraça!
. Só alguns ~Jus passados, o boato começou
&correr pela cidade; e ils esposas ttffiictas qno
procuravam o comm11ndanto militar para
ouvir o desmentido da nova lnveroslmll, 11mrmava o general Ewerton Quadros, com sorriso nos labias o com mostras do sincoridiLdc
at1•avezdas quae• ora lmpo,ivel perceber um
resqulcio de romot•so, amrmàva sob •ua p&·
lavra de honra que os pt•esos haviam seguido para o Rio ....
E quando a alma dn populnç,io inteira foi-se
encltcndo de oppresiio horl'ivel ante as versões
que corriam como nm chtmt~r de rlie1 iro,
deixando por sobre " capitnl do Pnrani>. a
.!Ornbrn pavorosa da agonia e do lucto-o general, cuja espnd11 viera restaurar a lei, man·
dava que as bandas militare., com o som da
muslc11 festiva, dispe"sns;em os agoiros que
suspendinm a vi<la de um povo, como qnom
a gritos estridentes espanta uma corvndn qne
fl1rejn matanças! Ao mesmo tempo, sonho",
fltzln.-so declarar ás ti1millns das victirnas que
"tTo po•liam cerrar as porlus nem dar outras
rlemonstra~·Des de lucto,. . sim-visto corno

ora f:•lso o que se Jallava ...
Ogovernador deste esta•! o, naquello tempo,
V. Ex. sabe tambem, ó boje ocnador dn Republica, e com o coronel Pires ~·errolra, ahl
estó. clamando porque, antes de tudo, se ap·
p1•ovem os netos do marechal Florinno e necessariamente todas as monstruosi•1ades com·
mettidns om noma do VictJ·Presidente du. Re·
publica. Até agora, portnnto, os dons homens (homens se11!tor I) que fizeram no !ta·
ra.l'ó o conhecido pacto nagro, mn.nteom-se
fieis ao seu juramento de covardia e do san·
gue : estilo ambos no Senado da patria, na·
turalmonte bentUzendo n. misera que, como
Promothou aos eeus abutres, os alimenta de
poslçiio e talve: ele fm·tu»a, com o rroprlo
sangue o com n desgraça de seus lilhos.
E' posslvel, senhor, que so qutzes;o contostnr esta narraçiio; o V. llx. compNhende
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que almas assim nvassa!nd11S do crime o entregues ás convulstios do. suo. forezo., devem
tm· ainda a ROronl1lade da hyona para odesplanto •ie limpar das Jhuccs o sangue das
victimns,

E' verdade tambem que poderiam aUu•llr a.
minha suspeição de mulher o de viuva obumbrada pol11 f•talida•lo que me feriu. Mns,.
•cnhor. o que abi fica-peço a V. Ex. qu~;.
niio esqneça agora-nllSce da alma ele urna.
crcatum que tem os olhos voltados para.
a rnlsoricoJ'dia de Deus o que niio clama slniie>
pela Justiçn, p!Lra que o martyrlo das vi~
cti mas nilo fique pesando sobre os destinos,
deete paiz, em que tenho de deixar os meus
tt•istcs filhos.
Com toda a consideraçiio e respeito, subscrevo-me de V. Ex. criada obrigadisslma,
Barnno:a do Sc>·ro A:ul.-Curitiba, B de
junho de 1895.

Si de tudo quanto fizer Sr. Presidente pa.rn.
esclat•ecimonto da verdade, resultar prova d&
que a índole brnziieira ó essa que tnnto enn,brece óq uolla de no,.os avoengo> portuguezes, em cont1·nste com a dos hespanhoes
dar.. mehei como re compensado.
P1·ofundo ó o anta~onismo das dua9 raças
nos des~tggravos: 11. de que dPiicendemos re..
nlç<L-se pelos rasgos de generosidade ohrlstii..
E' talvez por isso pot• toda parte, viajando
em volta do mun~o. quando por telegram·
mna, noticiava-se ta.nto sangue derramMo
entre nos, por violencias, ouvia entristecido
que estnv11 o povo braz•loiro modificatlo .nos
sentimentos; parecendo querer approximarse aos •los hespanhoes que diio certo sainete
menos cn.lmo U.s suas acções.
Niio irei adeante.
Jil fiz leitura tia cartn a que me referi
por vezes, seriL um lenitivo ó. d~r do infortunlo, que nilo teró. termo.
Os que se suppuzerem oJfendldos, se defondorilo das injustiças; e creio q ne sahtr-se·hõo
triumphn.nt.cs, os distlnctos collegas cujos
nome< siio na mesma carta declinados.
Sr. presidente, concluirei lendo o segundo
dos dous requerimentos que annunclei ; é
este (18):
•Requeiro que o Senado, por intermetllo da
Mesa solicite do governo, có~ia do. correspon.
denclo. havida sobt•e os fuzilamentos que a
torça mtUtar perpetrou no kllomotro 05 da
Estt•uda <lo Curitiba a Puranaguó., como consta
de uma informnçilo prestada jó. pelo governo,
por vit•tudo da mensagem que lhe foi dirl·
gida.- Costa A:eocrlo.•
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Vom a Mos~ aiio lidos, apoiados o poatos Ató corto ponto, Sr. presidente, dou pn·
em discussão os seguintes
rabons a mim mesmo de me ser facilitada a
occasiiio de esmagar do modo mais completo
o absoluto, a obra peçonhenta da calumnla,
Requerimentos
que vive, dia n dia, momento a momento, pro·
Rcqueh•o quo o Senado, por intemwuio dn curando amm•gumr a minha exlstencla, a
Mas~. solicite do GO\'et•no, ns seguintus lnfor· minbiL vidu do homem publico, atirando-mo
a respnnsnbilldodo de titctos, que eu, heldo
mnçues :
domonstmr, l'ui o pr•imeiro a qun.lificar como
I, Prestadas pela officialitlndo que achava- a pagina mais negriL e mais ileaoladot•u da
ao dest•1cad1t na fortiLleza de Santa cruz, vidà du Republica.
Estado de Santa Catharina :
0 Sa, COSTA AZEVEDO-Apoiado, muito bom,
1', Os nnmns dos prisioneiros que alli en·
0 Sn.. VICENTE MA CU ADO- Estou até corto
trnram do n.IJt•il do 1894 em doantc. so entra
ponto
satisfeito, Sr. presidente, e estou
elles o.chn.vnm-so os que menciona em 8t111.
informaçãn de 6 do ,i unho cm•rente, o capitão satisfeito, po•·quo nilo calaram no nnimo
do fragnlt1 Alexnnrh·c Bnptist.a l'r·rtnco, isto ó, do Senado, niio colaram no animo doa despre·
os desventurados Marechal Burilo de BILtovy venldos, todos ns nccusaçiies que foram
e seu tillro doutor cm me.licln~L, coronel Cal· feitas ii mini1~ humilde pessoa; e não ca·
doira, Dr. Paula Freitas, do exm·cito, Dr. htrnm, porque ~ ,iustiç~ dr vln~. pois ct•eio em
Amaro Coutinho Bamta e r•inch• os Dr•s. Deus, é indefectivol o seron~ e, maia hoje ou
Vieira Caldas e Joaquim Vicente Lopes <le llliLis amanllil,ella ba via de demonstrar,aindn
Oliveira, o cnpitiio de mnr o guerra. Lor•cn~ aos mo Is prev.midos,que absoluta carencia de
e seus sobrinhos, os 1" tenentes da armada raziio tinham quantos sobre o ex-gover·
nadar lilziiLm r.•cahit• as t•esponsablli•lades dos
Alvaro eArtbm• do Carmlho ;
luctuosos
acontecimentos que se pasaaram
2." Quaes destes prisioneiros csl!1o ainda
nlli retidos e o •lestino dos outros, com as dentro do meu Estudo.
Ouvi, como ouviu todo o Senado, a leitura
ch•cumstancius que a cada um ntrecte.
da
carta da Exmn. Sra. baroneza do Serro
ll. Prestadas pelo tenente Uns que commandou o. escoltn. de alumnos, n. cnjtL guu.l'dn. AzuL
foram cntro~ucs, pelo menos quatro dos Respeito a dtir dessa nobt•e senhora e niio
quero discutir essa cat•ta.
pl'imeiros nomcn.dos ;
3 ' Qu:Les os nomes <lesses alunmos, si eiles
Viu o Senado, viram todos que attenta•
cumpi•iram alguma ortlcm rio fuzilamento mente voltal'!lm o csph•ito para a leitura
daquelles prisloneii•os e por· quem expedido. ; •lassa carta que clla, em reiaQüo a minha pcs·
4." O que sabe do VOl' c de ouvir, reluti· :ma, fuz l'efm•encias vagas, apenas e, nessas
v.mente nos fuzilamento· que diz- se ter t•elorcnciiLs mesmo, niio posso deix!lr de dizor
!Javldo em Santa CnthaJ•Ina, ilcpoi.< do haver quo tui bebct• inspirações no adio e na lnvejll
sido o Estado ret.omado pela legnlidndo, sob o dos meus adversn.t·ios, que vivem todos os
ma.ndo do coronel Moreira CostLl', c (llltc.~, dias llCcumulan<lo contra mim perversas
quando no domínio d!L revolta. - Co.<lt< O.CCUSILCÜCS, odiosns increpll{}ÜOS O inaidiOSD.S
Aocvcdo.
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r~tbrcncius.

o Senado, por intormedio

O sn. An.Tnun Amu:u -Apoiado, estilo

respondencia havida ~obro os ruzilnmontos
que a força militar pcrpotl'Oll no ltllometJ•o
65 da ilstrada de Curitiba IL Parannguti,
como consta <lo uma infor•mnçico prcstllda jr\
pelo governo, por vit•tutle du mensagem quo
lbe foi dirigida.- Costa A:cvedo,

O St•. Vtc&~>TE MACliADO- .!ti dofendi·me
rõo mudo cabal e solemno das accus .. ções que
mo toram t<itas, quanto it minha retiradn de
Curytiba, porque, Sr. )lt•osidente, eu niio
lmvta ri' tlcar• guardando sereno o posto que
me confiara o voto popuiar,quando não tinha
elementos para ga~•untir lL minhr• l'utoridade,
nem forçl's para fazei-a respe1tar; prllticaril'
um •aet•ificio inutll, pet•manecendo na er•pitai, quando diante de mim ou via cort•cr
aJlavora•lo o commandante do dlstt•lcto, o
chol'e •lo todlls as fot•çus militares, o niio
seria com duas ordenanças, acompanhado do
meit• duzi" de ami"os desarmados, que poderht resistir a invasão (ap,.iai!os); o quando
se cscravor u.hh;tm•in.deso.pu.ixonndn. o dcspt•o·
venid~ do todos esses titctos, ha do se <li,.cr

Roqueiro

~uo

!la Mesa solrclte tio govm•no. cópit• •la cor- especulando com essa pobre senhora.

O Sr. Vicente :\lncllotlo- SJ•.
presidente, sinto que não estejam presentes
neste momento, em quo tenho do tullnr no
Senado bt·uziloil•o, de que tilço parte, to<los
os Srs. senadores, PILI'a, ti tod" evidoncitL,
dnr·lhes ~' pr•ova do que o representante <lo
Estado do Pa.rant'L, lJ ue or1t su tlirigo n. ttlo
IJlu,tro co.rpornçiio, nfi.o tem a mlnima copa!'·
tlcipnciioom todos os fuctosiuctuo,o<.que vem
tle referir o i!lustro senador polo Amar.onas.
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quo procedi com dignidade, civismo o potrio· Logo que so de1•am as primeiras prizões, mo
tlsmo. (Mnito bem.)
disso o commanrlante do districto (e esta af·
Digo isto som immodestin, porque, Sr. pro- tlrmnç[o delle lbi depois confirmada por um
sldente, si cu tivesse ucceito o convite do ucto nomeando juntas militares), que todos
commandante das forças miiitat•es do Parnui• esses prezo; politicas iam sot• sujeitos n juio Jitllecido coronel Antonio Soares B11rbos11, ~amonto P"rnnto ",junta mrlltat• que ollo tino dia d11 tomt~d11do Dostet·ro pum ildhcril' nha nomeado, o que perante a junta se opuao movimento, dnndo passagem pelo Purnni•, mrin. a l'esponsubilidudc <los implicados na
nos soldados d11 revolta, tori!L concorrido para revolução.
que S. Paulo ibsso tomado o o governo dtt Nüo posso precisar 11 data, mas creio que
Republica perigasse d11finitivamento, pot•que foi a 10 ou 20 de maio, estava eu rlansunrlo
seria isso o triumpl!O da revolução,
no Club Curitybtmo, quando vieram dizer-mo
Com os poucos elementos que tinha, r\ecla· que •eis ou oito prisioneiros tinham embarrei que estava disposto a resistil•, pnra que cndo ern um trem em caminho de Po.ro.nnguú..
mio se realizasse o que des~jai'O. o comman- lmmorllnt1noento. procurei na sala al"uns
dante da guarniçiio; c lbtizmentc, com o olncines do estudo-maior do illustro general
apoio da 1hr~a policial, com o apoio de um Quadros o perguntei-lhes que presos eram, o
brllnlhüo patriot.ico, com o apoio de muitos rc,ponderam-me que não sabiam, mas que
distinctos otllciacs da guarnição lbderal de entre elles estava o bariio rle Ser•ro Azul ;
Cmoytiba. )lUdo oppor-me no proposito dn- perguntei-lhos ainda pare~ aonde iam e infor·
qucllc officu.l.l,quo velu po.ra. o Rio ele .lnnoiro, mn.rum-me que iam pnrn. Parn.n11guú., nflm de
onde.dous ou tr•esdins depois, foi colhido pela embarcarem no ct·uzar1ol' ou tr·ansporto Pm·e1Jidemin reinante e fiLlicceu.
tlllli!JUa ou Parahy/Ja, c seguil•em para o Rio
Qunn•'o para isso mo convidou, mostrou: rle Janeiro.
me telearammns do Destm•ro, cm que se lhe
Tranqullisou-me esta noticia c ato julguei
que em uma prova de protceçiio do Governo
pedia que serviose de intermediaria com a l'erleral, chamundo esses homens do lagar
guarnição militar do Parnnú. para quo ella onde estariam expo·tos a ,iulaamentn severo
adh01•issu ú. rcvoluçiio.
e apaixonado pam aqui, onde o- julgam•·nto se
Mas, Sr. presidente, niio vim uqui para flu·ia com "b;olutu calm~. Niio mo preoccupei
fazet• n. exaltnçüo 1los meus netos, coutru. a. mnis nessn. occu.siào com o thcto; nisto fa.Uei
revolta. como goveJ·nador do Pa.ru.ná; vim, no coronel Pires Ferreira o este mostrou a
sim, p~ra defender-mo. e para tiriLr abso- mesm<1 despt•eoccupaçiio.
luta o completumonto do cima do mim are·
No dia seguinte, fui ~ pnlncio despachar e
sponsn.bilifludc~ que se me quer dar de t'uctos estive sempre cercado de amigos, continuando
relath·os nos a"assinlltos de individuas no us ml1nife>tações <.lo contentntnento pela reta·
ldlomott•o 05 da Estrada de Ferro,
madu do Estudo.
O SR. GtL Gour.A "1'-E acredito quo o con-1 No terceiro din, tendo rle em~nrcar para
se(l'uil•fl
.
Pn.mnaguú. o coronel PlreR Fcrretra, fui des·
"
• .
.
pedh•·lfiC •icllc, pedindo-lho desculpa de o niio
O Stt: \rcE~TE !'I!ACIIADO-Vou dtzer com ncomptmhnr, 11 orquo fltctos dn maior Impor·
toda a lt·anqucza, com toda. a verdade, os tancin exigiam minha presença na cnpltnl.
factos como se passnmpt.
.
Voltando para pnlucio. depois de Jiozer as
Sr. pros~tlcnte, no dia 5. rio .mn10: ontraYa minhas rlespC!tlidus no bravo coronel Pires
cu ~~ Curyttba com os prun~lrllS 1orçns da Ferreira, um amigo perg-untou-mo si eu sabia.
dJvtsa~ legalista, sendo rocebtdo.poht popul~· cJuo se estava espalbnndo na cidade o boato
çao, na~ somente pelo meu pa1;trdo, nu mmo r 0 que uquellos homens quo tinham seguido
das mats culorosns, e dus mnts O>t.rondosas pala cstratilt rle tc 1·t·o, tinllltln sido ruziludos
accla.rnnções o do.s testas mn.is o.nthuslasttcns, nn. set•rn.. Perguntei de quem o soubera, res·
que se Pl'Olongaram durante dtas.
pondeu-me que rio diversas pessoas, entre
Ao fim de 6 ou 8 dias. depois de minha ollns um sobrinho do bnriio do Serro Azul.
chc"ndn. comcçnrn.m n. I'enlizu.r.se u.lgumo.s Então disse-lhe : isso à umn. co.lumnio.;
pris1ies, ent1•e cllas u do barão do Serro Azul. siio os nossos inimi:,ros que luzem pl'Opalul'
Estes prisionolros, devo rlizer, upezur das essce boatos.
accusul;ücs e n.tlll'UUl.iJÕCs cm contt•tu•io, o me
Logo depois, qunndo dcS}Jn.cluwn. o oxpc·
seria tuc!l ndduzil' pr•ovn do qu~ flllh·mo, 1'0· cliente tranqtlilliunente, apprtt•ecou7n:e outro
ram muito bem t1•o.tndos nus prisões e n.lgunt3 nmigo, que mo I'epatiu a nottcm que
de!les gozaram r!c l'egnllns especlncs, como o cori•ilt que os homens tinham sido fuzilados.
Sr. burilo üo Serro Azul, que sempre esteve Lem~ro·mc, S1•, presidente, que lovanpreso no Qunr•tcl Gem,ral rla p~imeirn ~!vi· tei·me nt~ com cei•tll en~I·giu o~llsse:
siio sob o comnmnrlo docoi·onoll'n'mino Pires •isto ó mtoleruvol,os Srs. cstuo dando vida
Fonoit·a.
aos boatos que propalam os nossos Inimigos,
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:poist si nós consurnmos todos os crimes pra·
tlca.uos pelos revoltosos, como vamos prn·
tlcar tgunes crimes 11 •
O o.migo voltou-se ao retit•ar-se o disse-mo:

cA.mo.nhiL me dirit. se eu tonbo rnzü.o».

Esm amrmtLÇILO convencido. fez com que mo
atravessassem o csplrlto nlgumtLs suspeitas e
mandei lmmodiamment.e o mou njudante de
ordens, sa~er o que ho.via.
Foi o.o qunrtei-gonerttl e voltou com o.
nmrmnr;tio tle que os pt•esos tinllltm segui•lo
paro. Po.ranaguk, paro. totnarem 0 dostino
determlnndo, que ern scguh•em pnro. o. co..
pitnl Federal.
Voltei-me ainda para os amigos que
estavam em oalacio, contet-lbes a lntbr·
maQiloque rocebero.,dlzendo·lhes cvejam como
os boatos continuam! •
Entremnto, •levo dizer 110 Senado que me
ficou uma pontinha de duvilla..
Apenas sabido de pala.Clo, procm•ei o ca·
pitiio Lago, meu chefe de policia., que nesse
aia n[O mo o.ppo.recera por doente, e per·
guntel·lhe si alguma. cousa sabia em re·
lo.çiio aos boatos espalhados sobre os fuziiiL·
mantos na serra, e o distincto ctLpitilo C•lm
profundtt msgua me declarou que, por factos
que tlnhn colltldo, chegat•o. o. certeza de que
tinham sido mortos d,versos inrlivlduos na
serra.
Faço ,justiça o. to•los que me ouvem, nin·
guem o.bsolummente tluvidari\ da sincorido.tle
do que vou dizer - nesse momento não
houve em todo o Pamná quem sentisse dlit•
Igual ó.quella. que eu senti : eu via., além do
maior amque 1\ Instituição pela qual me
tinha. batido, além do enorme attento.do ít
civlliso.çã.o americano.,completo.mente perdido.
uma vid~t cheia de sncrlficios pela causo. pu.
ollca, :porque me pareceu impossival po'ler
nrradar de mim o. t•esponsabilidnde dnquelle;
crimes (sensaçao).
Fui paro. o. cas", dei ordem immedltamonte de que niio se tlrnsse a. edição da
Republica, afim do ser inserido o m~nifesto
que foi publica• lo e noqu~t, como governador
do E•to.do e como membro do partido ropc1bllcano, dei o meu protesto contra tudo o
que se passava e estava litzendo n dcsunl•lo
da famllla paran~ense ! (Muito bem ; muito
ba>n.)
Não posso precisar os termos do que escrovl; mas o mo.nif••sto foi publicado na
Republica, com o. mlnh~ ~sslgnatura.
Niio tenho eloquencht nem conhoctmentos
llttoro.rlos para fltzer umu. peço. eloquente :
(Mo apoi••los fJOraos) mas posso tlil.et• que
nnquollo. occasldo fui eloquente, porque oro.
sincero c escrevia com o coru.çilo.(Jlfuito /Jo~m.)
Hoje mo entristeço, Sr. presidente, quando
vqjo a guerra catumnlos.. que so fo.z contru.
mim, com esquecimento de todos estes factos,

pt•inclpatmonte nqnl na Capital, mns con·
sola-mo a cortezo. absoluta do que dentro do
Es~tdo •lo Paranit não ha uma possoo. que niio
osto,jttconvonclda do quo tudo Isso so pnssou

sem

tL

minl111 scienci[L, e sempro com o meu

protosto. (MuiiO 11om ; muiiO bom.)
' o Sit. COSTA AZEVEDo-Folgo rle ouvir Isso.
TIL! era 0 general que assim sncrlficavo.
honro. do governo dtL Republlcn I

o SR. V!Ol~NTE MACI!,\DO- Constn-me que
outros fuzllo.mentos se dernm no Paranó. ; e
paro. provar que nelles ni\o tive copartlci·
paçilo nenhuma. 11indo. vou citar um facto,
que não póde sotrrer contesto.ç[o.
Entre os fusilndos do Pllranó., fttllava·so do
cidadão Francisco Braga, moco negociante do.
Lapa, de famllla Importante.
Soube que esse moço foi preso no dia. em
que deixei o govet•no do Estado; fullmmo·
rl\a.ta.monte no quartel general e informei que .
esse cidadão, que mo constava que tinha stdo
preso era. um homem inotronsivo, in•llvlduo
sem aCQi'iopa.l'tldal'ia,nul\o, e pedia que o man·
dassom soltnr. O general Quudros respondeu·
me, quo ia mandar verificar o que ba.via
sobre elio, que ji\ tinho. feito transferir esse
moço do tlteo.t.ro S. Theodoro para o quartel
do 6" regimento ile artilharia., e que o furto.
sol to.r.
E' claro que sahl inteiramente tro.nquillo,
C(>rto rlo que o moco seria. solto. No dia
seguinte, estando eu ó. mesa do trabalho em
minha. caso., pessoa. do tnlnh' o.mlsude me
disse que esse moço tinha. sido fusilado, mas,
confe•so que n[o ncreditei.
Em to·lo o caso, fui ao quartel general,
para fallnr com o general Quadros, n[o o
consegui, porque eram 7 horas da manhã., mas
encontrando um tenente ou alferes do Estado
Maior perguntei·lhe pelo facto, e ell" negou
que se tivesse dndo.S~hi,e na occo.slüoem que
desci~, encontrei na porm um subalterno do
quartel genernl que mo disse: que ~quillo
er;. embrulho o que o homem tinha. sido fu.
silo.•lo.
.
Sr. Presidente, eu confelso que o meu de·
seja seriiL que tudo isto morresse sopultado
dentro do mim; nito desejaria o.bsoluto.mente
litzor a minlmo. revelnr;tio sobre estos factos,
porque estou convenelllo de que Isto nada
aproveito. á vida do. Republica.
Este dilaceramento retrospectivo só póde
pre·.ludlcar·nos,mio póde fnt.er-nos bom; mas
o quo eu n[O posso,P por isso rompo o silencjo
a. que mo bavin condemnwlo, o que eu nu.o
posso, é deixar que caia sobre mlm,de cabeça
curvada e submissa, o poso do todos esms in·
justiças, quando o pooo dossas ln,lustlças ó a
attribulcã.o dos mnlores crimes I (Apoi•tdos).
Eu confosso que estou fállo.ntlo contt•arl~do,
contru.rlo.do porque estou talvez cansando o
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Senndo (nno apoiados); estou fa!lando cm hora 0 SR. COSTA AzEV~DO-E tem dito multo
multo lldlnntntla; e pt•lnclpnltnente porque cu !Jcm.
deixaria fuzcl' umn. defeatL lntolramente com- 0 SR, ARTIIUR ABREU- Tirando de AObre si
pleta •los meus netos, de moclo a não poder e do seu po1·tido toda a re;ponsabilidade.
pOJlsnr peln mente tle qualquer col\ego que o
represontanto do Paran~ ti rtlo de IISSIIssi· 0 Sn. VICENTE MAOIIADO-Ha ainrlo um
argumento, de quo eu tinlia repugnnncin. em
nntos!
servir-mo.
O SR. CosTA AzETEDo-Muito bem; nccclto Eu sou politico no meu Estado, ~té consl·
a defezn.
demdo, pelos meus amigos, chefe ....
0 Sa, Gil, GOULART- Ntio poditl ficn.r in- O SR, ARTIIUR Amuro-E ó com atreito.
defeso.
O SR, VICENTE MACIIADO-.,. tenho feito e
0 SR. VICENTE MMIIAOO-Como disse, não pretendo continuar a lazer alli a carreira;
argumentarei com n carta dessa senhora. e si no meu cornçilo se aninhassem senti·
Em relação n mim, n cn.rtanão articula factos; mantos tão perversos, até iL eliminação dos
e os factos qne articula em rolaçi(o no Sr. meus adversarias, é n11tural QHe eu tiTcsse
coronel Fi1·mino Pires Ferrci1•n, estou con· mostrado mais um pouco de habilidade.
venci•lo de que são injustos. Essa senhora vivia enclasurada. em sua casa; só mez e tanto O Senado não sabe, mas vou dizei-o, dos
depois é que elln soube da morte do marido; seis individuas fuzila•los na Serra; nenhum
e quando soube foi naturalmente o làcto acom- deite• era politico militante; a maior parte
panhado de todo os murmurios da "nlumnln, delles, excep•;iio feita do bariio de Serro Azul,
com as noticio..' adultera•! as de proposito para eram homens inteiramente nullos e incnpll:Les
fazer nasce1• no seu espirita od1o contra pes· pnl'tt " po!t ticn..
soas que se desejavam n•zer pas<nr como re- O Sr. Balbino de Mendonça era um mo·
sponsaveis ptLr tae• tactos. Nao devo, porém, cinho. casndo em uma familia importante do
deixar pn.<Sar deapercebldo esse facto.
Paranil, a familla Araujo, negociante, e
No esmdo maior do general Quadros havia tratava de politica apenas como amndor, que
um t.encnte-coronel primo elo meu coltega., se.. pouco mal podia lazer aos adversarias; Josó
nadar pelo meu estado, parente do barão Joaquim Ferreira de Moura, em occaslão dli
Serro Azul; havia individuas intimamente eleições, mereci-lhe mais de uma vez seu
ligados com aque\la fl•milia, que é muito voto, era homem que não tinha partlrlo
grande e tem muitas retaçoes no Est~clo; ha· nenhum, depois da proclamação do. Republica;
via ttLmbem o genro de um dos fuziltLdos, Josó Lourenço era um individuo nullo, era
Prescil!ano Corrên, o major Mauricio Luke, 2' e•criptllrario da delegacia fiscal; Presei·
que foi quem fez a inhumaçilo; e todas estOJl liano Corrêa foi durante muito tempo meu
pessoas teem a certezn absoluta e completa correligionario e retirou-se depois da politicn.,
ile que eu nüo concorri de modo algum, dlzendo.me que ia cuidar de uma industria,
nem membro algum de meu partido, paro. que linho estabelecido na cidade da Lapa; e
de facto assim o fez, não acompanhando
semelhantes factós.
nunca os meus adversarias ; Lourenço RO·
O Sa. GIL GouLART-E niio poderão Impe- rlr!gues
do Mattoa Guedes, era um portuguez
dir aquillode que aacusam V. Ex. e de que quasi ana!phabeto,
amigo dedicadissimo do
V. Ex. se defende p\enomente,
m11is odiento dos meus adversarias e por Isso
O SR. VIcllNTE MACHADo-Em relação a logo quo oe decr·etou o estado de sitio po.rO: o
este major, que fez o auto de inhumaçi(o Estado do Paraná, retirou-se do estado e foi
dos cadaveres, assim eomo os outros, que o sorvlr aos revoltosos : este individuo entrou
acomponharam, e que foram Lulz Vlctorino com ns tropas revolucional•!ns e póde·se dizer
Ordini, Prn.xedes GonçtLives PereÍI'IL e outros que foi o unico que esteve com arm!IS na
eu devo dizer que siio todos meus correU· mü.o !
gionarios e eutre elles tenho dous amigos de· O SR, MaMES BAnaos- E o Sr. barão de
dtca•lissimos.
Sr. presidente, do modo como estou fal- Serro Azul o que era i
tando, sem notas, immedlotamente ao discur- 0 SR, V!OENTE MAOIIAOO - 0 Sr, bariiq de
so do nobre Senador pelo Amazonas, talvez Serro Azul, desde que •e proclamou o. Repu•
esteja prejudicando a minha defeso. ( nao bllcn.. nunca teve nma posição definido. na·
apoiado•) ; mas isto é tanto melhor porque tl politica; lembi'O·me apenas de que em certa
sincero ; nlnguem póde ac1•editar que eu ti- ocoasiiio fez um maniresto,em que se delarava
vesse uma •lefeaa preparada para trazer, po1s monarchlsta; mas, inqucst\onavetrnente,,ern~
fallo com os elementos que tenbo tle memorln, pra que Intervinha em qualquer pleito ele!•
e com a nntural tllfficuldade quo tenho de torai, fuzln·o sempre em nosso ravor; foi por
mim em 1891 lnclutdo em chapa e eleito
fullar, dizendo as couzas corno ellns foram.
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deputado ostarlual, resignando mais tardo,
por circumstttncias que n;lo von1 i• pcllo mencionar. o mo.nda.to o nü.o envolvendo-se rn!lis,
dessa data cm dhtnto, em questões )lOiitkns.
Mais tarde. quttndo ht-sc proceder 1i cloic;n.
do Sr. Dr. U~aldino do Amttml, fui ter· cor.1
e! lo, o assim o llz, porque umntiulu• reln\•iies
do amizade com S. Ex., que sr\lr• dit.o de passagem, era. um homem muito dlt~tincto, do
educn~ão muito fina, mais tm·de. repito, fui
ter com S. Ex. o pc•·guntei-iho ;o podíamos,
nessa eleildio contn.r com o soun.uxillo, n.o

que rcspoÔdcu-mo que mio tlcsl~jn.vn. mn.1H on-

volvOI'·SO om politiciL, mns, no ent:tnto, niio

deixat•ia de auxiliar-nos nessa eleição, r,ão só
porque cm cnnrlidato o Sr. U~aidino<lo Amarai, como tnm~em porque merecia-lho muita
sympatllia o nosso partido.
Nossa occnsiã.o, o Sr. brwüo do Serro Azul
prestou-nos l'elevt.mtissimo.i SOl'VÍ(;os, pol'quc
sondo candidato compor.idor o St•. Manool Alves de Araujo, o trabalho ele itorai foi grande
e nelie muito interveio o barão de Serro
Azul.
S1•. presidente sahi de curitibn no dia LS, e
dia o.inda os ti vo no quartel general, com o
Sr. burilo do Serro Azul; e.... deixam-me os
nobres senadores quo, diga com franqueza: o
Sr. barilo <le Serro AZul niío lbi o.bsolutnmento estranho a revolta .•.
O Sa. C<>sTA AzmvEoo- MllS só por isso
devia se•• fuzii<Ldo 1
0 Sa. VIOENl'E MAOli.\DO- Peço n V. Ex.
que niio tenha a crueldade de me dar• mais
desses apartes.
Nilo tenho presentes os documentos relativos a este facto, para ap••esental·os ao Senado; mas esses documon1.0s acham-se em podet•
de um d•putado de meu E>tndo, com S. E.~.
estilo todos os telegt n.mma:~ autogrnpho.:; en·
centrados na estação de Curitiba o passados
dur.. nte o período da revolta.
Ao martyrio a que esta eternamente condomnada aquolla Jilmllia nilo quero aoct•oscentar mais este: a certeza de que o sou cheia
cru. revoltoso.
Agora respondo ao npnt•le, com que hn
pouco honrou-me o nobre sonadot•, ainda que
S. Ex. fosso revoltoso, a pena nüo sel'la
aquella quo lhe foi intlingida.
Sr. Presidente, eu teria muita cousa para
amrmar ao :ienndo, pam affit'mni· nos cal·
Jeg.,s, que estou corto acham-se l'Ompietamento
convcnci•los da verd1de de tudo quo tenho exposto 1apoiados),de que o ex-governado!' doEstado do Parnna, de que o partido t•opubiicano
da·iUCilc Est<Ldo, <lo que faço pai·tc,a cllda um
neto de violenci,., a c.1da um neto destes hoje
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ostensivos, porque, S1•. presidente, omm tnos
os dosll~.ml>ramentos da vior.orla que muitas
vuzos n11o se sttbilt quaes os que tinham comfnungndo com 11. revolto. o qunes os que
t.iuham feito sacriflcios pela cau'" da l(opnulicn. 1
Nü.o poucns vozes fui, cm pessoa, n.rrancnr
dn.s grndes das prisües amigos meu~. ''.liú:Hie·
dlcndissimos, entt•o o~ qunes posso cit:tr r 'k.
Erlunrdo !\loura,, t·opuUlicnno hh;torlco, l 1uc
sornpro ~n.tOU•SU polll CllUSI>, d!t RepUbliCII e
quo, no entanto, cstevu em risco de sor· pt•eso;
ttst~im como o hom•:ulo commct•ciante, meu
nmi:.;-o, St•. Jo;;ó lõ'ct•nn.udcs do Louroh·o.
Disse o tc~ho necessidade de repctil• ; sú
absoiutnrnenlo só a necessidade extrema da
dcibzn. obrigat•·mo-hh• a estas declarações.
Penso que devemos caminhar para dcnnte
que devemos olhar com mais carinho pni'!l
estrL Republica, que todos oxtromccemos;
penso que devemos esquecer, um pouco, este
p::ssado i porque, como cu jn. disso, esse c.~·
tudo retrospectivo só pódc augmentni· odin<,
estimulm· vinga.nças ; o afln11l, roubo.r n.
calma c o critcrio com que devemos entrur
em todos os negocias que disserem respeito •i
m nutetiÇÜO dus instituições pntrias, a fcleoidodo e iL prusporidario do paiz.
Foi por isto que ou disse, ainda ha pouco
dilts, quando eu Jazia a <lefeza dos actos do governo do marechal FIOI'iano que as minhas
affit•maçues ou ne~ativus cm nada importavam ii consolidnçilo da ncpubilcn.
Esta minho. phrase serviu do thcma para
que alguns mostrassem no publico mais
uma Jkco pet•vertu:L. odiento. c sanguinnrin.,
no humil~o orador; que nesta o occnsiilo, saiJe
perlcitamente, abuso da pr.:ciosa attençilo do
tlenllliO. ( .Nr1o apoiados gm•acs).

Vou sentar-me o espero que nilo terei mais
occn.siü.o de rememora.r estes netos i penso
mesmo que nilo terei occnsi1io, pot• que os

meus collegns, o Senn.~lo brazilelro, o pn.iz,
to•los cst1io convencidos de que si tuas excessos c11egaru.m à. constituir uma. pagino. ne~ra
o vergonhosa na vida dn Republica, (apoiado,
muito bom 1, a responsabilidade ele tudo isto
niio pódo cahir soure mim na qualidade de
governador do Estado do Parana ( 11poiados,
111111/o /Ja.,.) ; não póde recahir sobre o partido
repu~licnno •lBIJ.UClle Estado.· ..,
Estes factos nua se pas,amm sem os. nossos mais vehemente; protestos, estes factos
compungiram-nos os cora.çües e crearn.rn pn.t'a " Jamliia par~tnaonse ( e ó o ~ue eu mais
lastimo) um prolongamento do odlos, do paixões, que ililo <le ser eternas torturas para
todos uquclies que teom necessidade de tl'llhur uma estrada cheia de espinhos, a estrada
deúuncio.rlos o qut~ cro.m pru.tico.dos .l'C!~lmente, da vidll publica.
ellc respondia com protestos, p1•otestos ener- Tenho conclui,lo. (Muito U.m ; muito bem.
gicos e sinceros, que nem sempre podiam aer (O or11do,. d muito comprimo>llado)
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Ningucm mais perlindo a palavra, oncer·
ra-se 11 Uiscus~üo,
Nüo havenrlo numero para votnNo, llca
adiada a votação dos requerimentos.
Nada mais llllvondo a tratar, o Sr. Prosidonto de::igna pO.l'a. ordem Uo tlln. dn. scssiio
seguinte:
2• discussão d!IS proposições da Camara dos
Deputados :
N. 7, do 1805, que fixa os forQns do torra
para o exoreicio de !SOU ;
N. 72, de 180•1, que nutorisn. o governo a
abrir o credito extrnordinariodc2.006: 1:!5$872
pn.rn. occni•rer aos pagamento.; nü.o só das eles·
pews realisadas o a roallsar por conta da
verba- Ter·ras Publicas e Colnnisaçiio- o
que foram lllitaa de nccordo com os contractos celebrados, como t"mbem as que dizem
respeito it. fiscn.lisu.çli.o dos burgos ngricolns,
medição e deseriminução de toi'J'as ;
·
Continuaçno da 3• discussão do projecto do
Senado, n. O, de 1894, quo dispõe sobre ac·
cumulncücs do empl·ego~ publicas remu-

nerados;
2" discussão do projecto do Senado, n. 13,
de 1895 que concedo a D. Maria Rosa Mrtr·
tins Macio!, viu v" do nlferes do exercito Mel·
chiadas Lopes Mactel, a pensüo de 20.$ men·
sacs, sem prejuizo da quota do meio·soldo,que
percebe.
Levanta-se o. sess~o as 3 1/2 horas do.
tarde.

l'UDLICAQÃO FEI1'A E~! VIRTUDE DE DE!,JD!mAÇÃ.U DO SENADO, TO!I!A.D,\ :'olA sr;SSÃO ug 25 DO
CortnE:"iTJoJ lttE:z, A ItEQUEJUNENTO DO SR,
COSTA AZEVEDO,

Gabinete do MlnisteJ•io dos Negocias do. Mo."
rinha- Rio de Janeiro, 22 de junho do
1805,
·Sr. i' Secreto.J•Io do Senado Federal. Cumprindo o que me lbi determinado pelo
Sr. Presidente do. Republico., ora vos trans·
mitto ns cópias de que trata o. mensagem que
acompanhou vosso officio n. 154 de lO do
cori'ente
Devo declo.r·nr•VOS quo no ameio do com·
mandante cm chclll d• esquadra em operações de guerra est~ lançado o signal que ordena- soja archivndo -, c que no nrchtvo
da Secret.. ria de Estado niio constLL que esso
officlo tivesse tido rcspo,to..
Saude e fraternidade,
Eli:iado Josd
Barbosa.
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Cópia.- S. N.- N. 275.-Commnndo em
Clrefo rh• Esquadro. Br•nzileim cm Operações
de Ouorrn nas Costas rio Brnzil, - Bordo do
CJ'UZadOI' ,\nrlrada em 20 de junho do 1804.
- AO Sr. goneral de brigndn Biblano SeJ•gio
Mnc:•do do. Fontoul':t Costu.llu t, encarregndo
dos Negocias da Mn.rinhn.. - Passo ils vossas
mãos n. Jnclma parto reservndn, relatnndo ft't..
ctos occm•rldos o. bor·rlo do vapor rlo gue1•rn
Sw>tos em Sant." Catho.rina, allm de que tomeis ntL devido. consi1lernçiio. Cumpre-mo
rlizot'-vos qu~ nttent!L ús grn.ves circumstancias do momento o do fltcto occorrido, nppl'Ovci n conductrt do commrtndante do vajlOr da
guerra Santo.~.
- Saudc o t'ratcrnidndc.- Jcronymo Ftancisco Gonçal"t•.o;, commandantc cm chefe, Est:\ conformo.- O capitiio tio fragata Garcc;
Palha, secretario do ministro.
Cópia -ltcsorvndo- Bordo do mpoJ• do
guer·ra Snnto.< em Snnt!l Cathnrina, 10 de
maio de 1894.- Ao Sr. capitão do mar e
guerra. flnspnr da Silvo. Rodrigues, commn.n·
do.nte da 2 divisão da esquadra. - Tendo
chegado boje U.n colllmissüo que por vós me
to i orrlenadn, tle transportar para S, Franci>co nm contingente tle cem pr•açns do 23'
batnlhüo de infantaria de conformi•1ade com
n requisiçiio foi ta pelo Sr. coronel Antonio
Moreira tJesnr, governador militar deste
E•t.~do ; cumpre-me ini'OI'mar·vos de um
tacto occorirlo à bordo deste vapor do guerra,
na noite tle fi p11rn 6 do corrente, !ll.cto este
bastante desa~rarlnvel, que podia ter consequencias mais sérias, si niio !bsse a energia
com que lo!, reprimido. -Achava-me no.
cnmaro. deste navio ós 8 horas e 30 m10utos
da noite, quanrlo o imme•liato voio partecipar·
me que os inf··rioros do 28' bo.w.lb~o do
infantnriu. 111 sarg-ento Angusto l\Inchndo
Vieira Sampaio e o 2' dito Miguel Barcellos,
que fitziam parto da guo.rnl~:io deste navio
desde Montovldóo, tinham r.begndo de terra,
nclmndo·se o primeiro nlgum tnnlo em
briagado e que tendo-os feito nos sena aloja·
mentos, tinha sido pouco depois abri·
gado a descer ó. coberta, juntamente com o
official de quarto o alferes almnno
Eduardo Martins Trindade, por >e achar
o primeiro sargento Augusto Macbmlo
Vieira Sampaio, gritando e insultando os
officiaes e tentando n !brça sahir <lo seu nlo·
jamanta e ahi encontrr\ra o segundo dito Mi·
~uel 11nrc••llos atrncndo com uma praça dn
botalbiin Tlradentes, sondo nesta onccasta,.
insultado com palavras 'in,lurtosas c contrarias ri. diseipllnn; dizendo~me mais que
tln hn conseguido pt•endet-o o recolhei-o novamente ao alojamento, porém, que o prl1
'
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melro sargento Augusto Machado Vieil•a Sam· ter certeza absoluta que outro não podia ser
paio continuára proferindoimproperio; o tcn·l o meu proco•limento, a monos que niio hou.
tnnd'o arrombar a portn do alevamento c" mo cu 1 veoso quebra de disciplina o da aulot·ielado
erfeitamenteOUI'i.-Ordenetentiioquoamnr· elos Officines tnllioros de bordo, a qual SOU e
~sse e amordaçasse o referido sargento, o qual serei sempre obrigeulo a fazer respeitar qual·
nesta occasião appeilaYa para o; soidndo• do quec• que s'1fa o resultndo.
contingente tratando ele chamcll·os ó. r~vnlt.a S11ude e fi•atornidaele Carino ela Gama
em nome do seu espírito e de classe; as lO de Sou:a Franco. -Comm~ndante. Estci cunhoras da noite achando·me na ante·r.amariL !orme-Garcc: Palita-Capit:1ode Frngata, scdos omcio.es conversando c~m alguns clel_les cretario do ministro.
{!. respeito deste facto fm surp!'ehenehdo
ao ouvir o oficial de quarto o alferrsalumno
Trindade exclamar : Qnem é o senh~r para
vir exigir a soltura de sou comJtanbetro 1 7
Pensando sómento nn grande lulta do disc!·
pUna corro sobre o indisciplinado inferior
30• sEsslo E~! 20 nE JUNIIO DE 1895
que ~ro. o 2• sargento Miguol BarceUos, o
qual de!!vin.ndo a carabina Mnuser, que aponP1·esülcncia do S1•, ~fanocl Vlctorino
tava para o alferes Trindade, foz fogo sobre
mim na occo.sião cm que rr:u atlravo. entre os SU)fl\IARIO- Al1erlnra dn. Rt!F111iio -Leí~nra o
dous:- Felizmente paro. mim a arma ralhou tl.JlJli'OVUÇÜO dn ncÜL- ParocOI'OII- Vutnçiio do
e mais felizmente o.indo. tivo a ClLlma ncces· requet•imon·tos- RocJnorimonto verbal do Sr.
sario. para não recuar um posso, mondando Corl·êa dn .\I'IIUjo- Ui11cnrijo do St•. Piros [!'er·
então que se armassem OR omclaes que estn.·
rei t•n- Discurso o projt!cto do Sr. 1\foru<HI DM• ..
vamf.resentcs e fot·massem a guarda. afim ele ros- Ottul~ll 110 nu-:.!" distHWiiio th~ prtlpo·
b t
Aiçií.n dnCnmnrn dos Deputados, n. 7. d!' t895pren er o i~ferior que fu gm parn o. co er 11 • DiscurRoA dos Sr.i. Loitt~ c Oitlcit:n., Jofi.o Nt!ivn
Pouco depma regre~so.va o mesmo rlesn.rmado B Leit~ ~:~ Oi~icicn- F:tt'IJndn. rleAto -AUiamen ..
e conduz1ilo por interlol•es 1le bordo e praças to dn dh!cnAsiio- Ordem do dia 27.
do b•talhiio Tiradentes. que o tinham pren-~
dido quando tentavaapodero.r-se de um": nova Ao meio-dia comparecem os 48 seguinte•
arma, declarando nesta or;r.a~h1o que Jt\ ha Srs. Senadores: .Toüo Pe•lro, J. Catunda, Gusmuito, elle e o sargento vee!l·a Sampaio, pre· tavo Richard, Joaquim Sarmento, Francisco
meditavam matar todos o&_o)lldaeo e alumnos Machado, costa ,1zevedo, Antonio Baena,
sendo aos ele mar por e~ptrtto ~e clas~e e nos Gomes de Castro, Pires Ferreira, Cruz. Coelho
de ter·ro. por serem ffiiSCI'O.VelS, ~nfames e Rodrigue:;. Noguoira Accioly, Joi'io COl'deil'IJ,
tmidores, que nuo ~atava arrr•pendido do qne Almino Alfonso, José Be1·narc\o, Oli vcira Gal·
fizera e que só sent1a t~r falhado a arma.. e viio, Abdon Milunez, Almeida Jln.rreto, Joüo
nüo ter podido consegUir outm. Sen~lo ro'!s· Neiva, Correia do Arau,io, Jouquim Pernamo
tado.foi oncontr~do em seu podúr qumze cur· buco, Re~o Mcllo, Leite·e Oiticica, Messias do
tuchos de carabmn. Mauser.
. . . .
Gu•milo, Leandro Mnciel, RosaJunior, CocihEm vista deste facto d~ ~lta mdiSC!)lhna e e Campos, Virgilio Damnsio, Eugenio Amode continuar o sargento Vteira Sampato den- rim. Domingos Vicento, Gil GoulaJ't, Q. Ro·
tro do seu alojomento ~ ~entar. sublevat• n cayuv11, Lnper, Gonçalves Chaves, C. Ottoni,
guarnição e tendo co!'vtcsuo absoluta qu? ,é Pau lu. Souza, Moraes Rari'Os, Leopoldo de
minha rigoro,a obr1ga9ao manter a di•m· Bulhiles, Joaquim do Souza, Silya Canedo,
pUna no navio que me lo! confiado pelo go· Genero•o Poncc Aquilino do Amaral, Vicente
verno, em uma épo~n. difficil._como a p~esente Machado, Artl;ur Abreu, Raulino Horn, E•·
reuni os olliciuos nua para dtvidTr a tespo~- tevcs Junior, .Julio Frota e Pinheiro Machado.
sabihdade pois que o Commando deste n<Lvco
•
tem r h~bito tomar a responsubllidudo in- Abre·se a sessuo.
tcira~e todos os actos pmticados a bordo, po· E' lida, posta ·em discussiio e sem debate
róm para guiar o meu iuizo e orientar me- approvada a acta da sessão etnterior.
lbor o meu modo de proceder e concordando Deixam de comparecer com causa paroommigo os 17 ollici~s presente• •. fui de ya· ticipada, os Srs. João Barbalho, Justo
recer que os mesmos mferi?res fos.em pa•sa· Chermont, Cunha Jnnior, Ruy BarbosCL,
dos pelas armas de conformtdade com os maxi- E. Wandenl<oll<, Aristides Lobo, Joaquim
mos do § 3• do nrt. 93 e do 98 do codigo penal Fellcio Campos Salles Santos AndJ'lJ.de e Rada Armada. Lamen~ndo mcLis uma vez que miro Barcellos ; e sem' elia os Srs. Manoel Ba·
se tivesse dado um· lacto de tal ordem no nu- rata, Manoel de Queiroz e Joaquim Murtinllo.
vio sob o meu commnndo, pas•o o oxposto no
vosso conhecimento, declarando:vo; que ?lli· O Sn. 2" ~Ecn~'TAnto, se1•vindo de 1', declalmente niio me pcaa .a consmencia, v1sto clarn que nao ha expediente.
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0 Sn. 3•• SECRET,\RIO, SOl'Vindo de 2', IIi OS do sor snbmottidu iL dolibol'nçfio do Sonudo
seguintes
o nppromda.
Sala dus Commissõos, 20 tio junho do 1805.
PAnECI~m:s

No •18.

lll~

1805

-Costtt A.:ecarlo.-,tquilinn •lo .Amal'al. J .S. Rego ~llllllo,-.Momes c llurl·os-Lao)Joldo
ele Bulhú~s .-J, Jonquim de Souza.

N. 5o !H·: 1805
Hethtc«;Üo llna.l Lia fH'n.iccto do Sonndo, n. 12,
A' Commissii.u do Marinha o Gum•t•a foi
do 18050
lll'e3onte n. proposiçfio ria Cnmnra rios Dcputnllos, B.IH, de 1805, que mundn. cousCl'Vtn•,
O Cong1·esso Nncioual decreta. :
para todos os efi'eitos, a commissiio no posto
Art. lo" São transferidos ao dominio doEs- de gunrdn·mnrinha o!Jtidtt pelos aspirantes
tad~ do Mntto nrosso os seguintes pl'eprios que estiveram cm scrviçn na. esquadra. le . . a.l,
nac10nne~. stluades no seu tct•t•itorin dos ató a conclusão do respectivo cm•so; o toma
qunos a. Uuião não nc,!ossitn. paru. os sot:vicos outras pt•ovidencin.s.
lhdoracs, o. snhor :
,.
Pelo simples enunciado vô o Soundo qun
tJ•n.t."'.·SO do tlispensttr na legislnr;[o vig-cnto, si
11
1 • uma. cn.m tert•cn., ~itn. iL pra(;:t tio Co·
ronel Aleneast.J•o, que serve de pt~lacio tio bem quo em favor úo mor;os, que com louvn.vcl 1lcdicnção serviram nrt esquadra. le~at dugoverno estadual;
2u, umo. cnst~ ttlrrea, sitn. õ. rua do Rosario, rnnte a 1•ovoltn do Ode setembro de 1803,
A commissilo passa a estudar o nssumpto,
ora oecupnda por umn escola publica do in· para
orientar o Senado c j ustitlcar as conclu~
strucc.~ilo primaria;
sücs
n.
que pretendo che~n.t•.
su, umu. casa. torren. do taill!L, sito. {L l'lUl.
Os
aspirantes
detendernm a legalidade
Onze de .Julho, ondo fnneelona a nssemblón cumprimm um que
dever
militttl' ; 08 que nü.o
legislativa ;
p1•ocede1'nm
do
mesmo
modo commetteram
•ln, um~t ca.so. tcrrcn., sitn. á run. Treze tle
nm
crime,
pelo
qual,
n.lhi.s,
lbram punidos .
.Junho, que túi ontl''c:oa. rcsidencht dos Ouvi· Aquelle dever nos tem pus quu
cm•rem con·
dot·es, considerada desde muitos annos como stllue
uma
vit•tudo
e
como
tal
recompensada
propt·iet!a1le municipol, sendo actualmente
não sómontc pela conseiencia do neto mcrito·
ocoupnda pelo lycóo Cuyabnno ;
l'io
lll'aticu.rnm, como pelo agradecimento
11
5 , umtt clwcaJ·n. corn duns cnsn.s !:iitundo.s do que
Govet•no
pniz o, tinalmento, da Nnçií.o,
nn. J'J•egnozitt do Pmlro II, ú mnrgom cuqnor- 11ispensando do
o
Congresso os exames n. que
du. do I' ia Cuynbú, ~ue sorviu outr'ortt de e1•am alies obrigados,
para lhes dar nppro~u11rtel do mtu•inheiros o prosontomento se
vaQii.o
segundo
as
notas
de nprovcitnmonto
achtL som npplicnqüo.
11
(lei
n.
206,
de
21l
do
setembl'O
de 180•1).
A1·t. 2. R<n·ognm-so as tlisposiçUes cm
A
com
missão
pede
vonia
no
Senado
par:t re·
contral'io.
cardar que, dura.nto n guerra do Po.rnguny,
Sn.ln. dns commissõos, 25110 junho Uo i8!J5.- no. qual nossn. gloriosa marinha •lo guerra.
J1!anoal Bac"lc' .-Gil Goulm•t .-J. S. Caf!lho praticou leitos hcroicos, que tanto illustram
e Cmnpos,
u. nossn. historia militar, cxigoncins do set•viço
detormino.rn.m a ida do alguns nopirn.ntes
N. 40 DE 1805
)Jnra o theatro da luta, antes tio torem
completado os estudos escolares, e a esses
A CommlsSJio <)e Flnauços, a quem foi pre- distinctos b1•nziloiros aponns foi dispensada n
sento a !II'Oposi':ii.o dn Cnmn.rn. do~ Deputados pratica. 1lns viagens de inst.I·ucçii.o,entiio, como
u. 1~, do col't'outo n.nno, nutol'lsnndo o Go- ho,io, exlgidn pnra a promoção a gunrdn·
vet•no o. niH'it• Uni crodito oxtrnol'dinaJ•io no marinha (n1•t. 7" dn loi tio Jbrçns do mnr do
l\linistorío dn, Justiça. o Nog-ocio:-; Intol'iot•os 28 do setembro do 1807) o
tm impol'tnucin. do ..;ois contos de 1·ai,ç para Nii.o flca.rn.m, a.pozar du. loug:L durnçii.o
ciOSJlOIIIlOt' liOiltl'O do COl'I'Onto OXOL'Cicio COlU dessa. guol'l'n., isentos dos oxumm; 11rt~ticos a.
o ln::itituto Bonjnmiu Constant, no custeio quo so roforo o decreto no 88-1, do 10 do dedo t.t•es oiTicloi\S crotHlns nos tol'IIIO:{ do tLI't. zembro do 1851, quando ó cm·to quo os navio•
21 do rognlamouto nppl'ovndo polo t!ocroto de guet•rn. modernos, todos movidos n vapor,
do 17 do mllio do 1800, pousa que, ,instlilcnd<t o cssoncin.l desses exn.mcs dovi!L vorsm· lioiJro
como so nchn. no. mommgom do 81•. r•l'osllionto o manejo dns boccn.s do fogo, sua nomcn~ln.~
da Jtepu!Jllon, thltmla do ~O do muio desta Üll'n., munições, pn.lnmontn, etc. 1 nrts. 211 o •Ju
nnno n nccossicltl(lo do;St\ importunei(\ t•oillti- tio mesmo decl'eto, conltecimonlos jlrntieos
7tlonto inslgnlllc<tnto, pnm o IIm a que ó JlOr ollcs jú. adqni1•itlos llin.nto tlo inimJgo 0111
destinada, esti1 11 refol'itin propcslçfio 110 caso diutm•nos combates.
Soando V, li
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l'cHcrvnndo·so a "''• que nito nu vh:!>, verificada 11 llypot~oso
Uu lli'Ccuchidn. osstL Uns trcs l'OJll'OVU\~ues,
Aindn. mu.h;, ~i commottci·om os cr•imcs
lormnlidndo.
O le~lslador <lnquello tempo foi mn.is Jlnrco rmsslvcis do ponn. do cxclusito perpottllt dn
mn swt gcnot'osidalio pn1•a com oH vn.rontNi LI1L ;.:,colu. Nnvnl, dofinidn no nrt. 108, o o conglol'iosa. csquntll'n. nu.s n~un.H Uu Pnmnú. o pu, .. >Oil!o do discipliM, 11 que so J•otero o art.
rn.guo.y, quo clc:-;~lo run.cltuolo, Cuovn.~ . I:~LHSO 174, a ÍlllllllZOr. doixn1•iio a escoh, é vol'(hu.le,
dn. PILtt•in., Curuzu, Cut•upttit.y, Humn.yt.n, 1n~y mn.s nií.o dcs_piriio IL thl•dn., Dorquo o \)os to quo
o An"ustUJ'IL con t.nvam :;ous dias por assignn.ln.- occupnm lhes foi dado J>or umn lei, o os
dos t~·iumpho~:~, conquistltrlos ú custa do muito otfoitos desta sómonto pm· uma outm potlom
sa.ugnc vcn•tido sobr·o o passadi(;o o coi.Jol'lta t:el' r•evogndos. Clwgn.dos n esse ponto, n. dis·
des:;cs csquí!Us !luctuantos, nn. pht·nso do um ciplinn d" bordo scrit perturbada e o serviço
cnmplotnmcnl.o 111t.cr:ulo.
illustro lll'azileil·u .
. Nnquolln. ópocu., CJUcr~ndo o Corpo ~cgi::;ln.
A Jll'Oposlçiio, llnnlmcutc, vem c;tubclcccr
tlvo galn.l'ílmw os .;et•vu:os dos ornemos do contliclo entro os J>odcros Exccut.ivo o Lc)lis·
exercito, que volta"\'ltm du.~ucrm occup:Lndo lu.tivo,por invadir Ulllll a.t~l'ibuir;ü.o priVIttlvn.
11ost.os do commis~ão, m;lullott l!Ousidot•ai·O:\ unqucllo, q1ut1 11 dollni<in nos ns. 4 c 5 do
~ra.rluntlos nesses JIOstos (art.. :~o daJci n. 18·13 urt. ·IH <111 Consmui~ão, quo confcro no Pt•osi·
<lo Q do Olltnbi'O olo 1870) SCIII lfllU tiVCSSOill dento <ln llepub!len n luculduuo oxch1sivn do
direito uu soluo cOl'l'csponilonl.o.
ndtnimstmr o exercito o m•tmuJn. o Jll'ovor• n~
O Congresso Ropul.Jlicuno não tlove, 0111 um car~os dvis o militn.r·oH ; omquanto quo )lclo
l'oA"imon t.lo respeito ÍL lei o 110 lliroito, ii• n. JS lionrt. 34 roHm•vn. :;ômentc no Congl•osulôm tlnf}ttello que goveruava. n Nnçii.o por so n. 01Cllhlndo do lcgislu.r sobro a oJ'qrmi.'ia~!ITo
um tliroito divino o mi.o por cxpl·cs::;:L vontmle do exercito o n.l'mndtL, o o cn.so dos' nspiran1lcss1L mesma NnçoiT.o, !ibot•a.Ihmndo fiLVorc:; o tos ó do pum compotoncitl n<lministratiVU d11
graço.s qnu ncn.t•ro t.t1m pcr:l.u~·lJttçties :;ra':eH f!!L mat•inhn, o, querendo ii• mais longo, do mol'O
cconomin. intt~rmt o disclp!mn. d.o umu. tnsf.t- pi'm•imonto do uma l'uncção mili~1r.
tuiçilD do ensino wiliLtl.l',
Os actos são dcsfoitos polo mesmo procesA propo:;iç:i.o, ol'n. sujoif.n. no csLuúo do..;;tn. so por• '}UO fomm praticados, o nssimf tomlo o
comnais:;áo, Ji.Jro a lei vigon1;c, quo muito su.. Go\·crno passado, pot• simples a.vhm, commis·
biu.mcnte est..'Lt.uiu us condiçtics pru·:L u ui" pi .. sionado n.lguns aspirantes, o ncLun.l, tnmbom
l'ILnto ilo mu.rlnlut obtm· o premio do sun. pot• um a.viso, rotil'OU·JII(ls n commlssão,
. i ntclli::;cncin., ostill'ÇO escolar, :tpplicnçlio, ns:ü.. mesmo porque, •lovondo cllcs proscguir nos
duid1tdn o conductlt civil o lllilítni',
c,,tudos do Escola Naval, cstt1 I!Ó concedo
Este premio, que rcpresont.lt o producto do nqucllo gr•úo mediante oxigoncins rcgUliLt.nn tos fn.ctor~:s, ó o po:;to do gmtrda·mttri· mcntnrcs, que niio haviam sido s~ttlsleltns.
nlm, como no cxcJ•cito ú o do n.U.n·cH n.lumno.
Com tnes fundamentos, opina a Commissiio
CI'cn.dns no Brnzil tL::i a.cmlcmias militrn·es do Mnrinlm e Guerra que u propooiçito da
por c:trt:t rógi11 do •I do dezembro do 1810, Cumnra dos Deputados não pódo ser uccoita
ainda nilo houve um exemplo siquor do pelo Sonudo : 1". por estar JÜJ•a do. osphOi'll
concessões de to.c-s prom los escolares, som Ser da competcncia do Congresso 11 matct•in. sobl'O
pelos meios estabelecidos nos rcspecl.ivos ro· quo olla vcr.~n. i 211 , por sor contra.rht no regigoulamonto~ : 6 que ollo rcprcscutn. uma. or meu •ht Escola Naval, invnrinvclmnnto se<Iom do s~crillcios o poJ•scvorantcs cslbrços guido desde a sua crcnção ; 3° 1 por ofl'under
intcllcctuacs o u~o serv1çoe~ prcst.;L!los ÍL Patria. 11 disciplina militar, bnso unicu e s<>gur~ do
Pura nlcnn~o.t· o posto do ~unrdtL·m:trinlm umo. bon. orgnnisn~;_~iio de força. u.rmada ; 411 ,
s:1o preciso:; fi wd.ro aunos do cst.wlos o tres Jlnnlmonte, porque n rco.dmissüo dos aspiranvln,..,.cns tlo iustruc(;ã.o, pelo monos (art. O•l do tes, com a commissii.o que lh<>s foi cnssndn
l'cgulamcnto do 10 <lo jnneiro do !Blll); sondo pelo poder competente, importa em quobi'll
que pa.rn. o:i g-un.rdn-mo.rinhtL nlumnos (6 o o desprestigio •lo pJ•incipio da o.utoridnde,
caso d!l proposiç110) cxigo o nt•t. 03 do mesmo contra o direito o n justiça,
rc,.,.ulnrncnto tres u.nnos lio ost.uUo:; c 1luas
Snln das commissües, 2G do ,i unho <le 1805.
vl~gcns. Ora, um decreto ni1o JlÓ!lu dn.r ossc8 loüo
.:V'ci~:a,- Almeida flm·rcto .-Rosa Junlor.
requisitos e conseguintemcnto olovm• um nsE'
lido, posto em dlscus;üo o som debato
llit·n.nte úquello grno ncndomi~o.
approvmlo
o rcqttorlmcnto constante do se·
Pelo m·t. 52 do pred.itl) rogulnmento, o
guarll:L·mnrinhn-nlumno I~opt•ovado tres vo- gmnto:
zes na. mesma tnrLterio. tom bfl.ixa do sm•·
I'AltECRlt N. 51 }Jg ISIJij
viço ~ trn.ncnmcnto dn matricultL', mns tL Jl!O·
}losiçü.o m;mdn. conl:!idet•o.I-os_nn. commissu.o,
at<i que com,/ atem o curso, nuo JlOt!om, JlOlS,
A' Commls>ão tio lnsti•ucção Pnblic~ foi
ser dcstituiuos desse posto, 11ntes dessa úpo. prosonlo o roqnot·lmonto dos prorcssol·os do
Foi tudo c]urmt.o so

l~1z,

]n•omo~ü.o }l!Ll'n tlotlois
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Oymnnslo No.cionn.l, podinrlo qno sons venci- Agm·a, poróm, si vrj construngido c pcr.a·
montas sojnm OrJttip:~ t•n.clos :tos dos profos5ot•os t•oso, tendo do profli~m· :t haix~zn elo um ini1ln. E~coln. Polytoclmica, nllofrnnrlo ~uo niTo migo tru(,~ociro, que disfn.rc.~L o n.nonymu.tu de
tovo 111toirn oxoeuçii.o n. :mtoJ'ISflçiio r.nnforirl11 SUIL covnrdln. em um11 CtLl'tiL cu,in. asHignatm·a
tJOlo tloeruto n. 20 do ::!Ú do llozornhro do IHUI cnnscguiu n.rdilosamonto tlc t1mn. rcspeitnvcl.
nn. pm·to relativa. ao~ snpplicanto.;.
' senhora, 11 qunlm1o devin. ~cr diBLl'ahidn. dm.1
Pn.rn. comploto oxcla.I'or.imon to r! a. qnestiio, lngorimrt~ consa.gl'u.rlns li. su.utlado rlo seu i1adi·
ontondo a t.!Ommissito do Hnmmn. c!lnvoninncil\ toso mu.rirlo pnru. prestar seu no mo ú~ in \'Cr·
o raquor quo sojl\ nnvldo o Podút' gxocutlvo. dados ín.'ipimlin.s lJClo mlio pa.rtidario.
Si nlgumns vezes se esquiva do trntnr miSnln. 1las Commissõcs, 2li do jnnl1o rio Jsn:;,
nuciosrt
o 1lotnlhndn. mcnto dos negocias tio
-.4.nton.ir~ Baena-,lquilino do Jtmatal- VitPnrnná,
não ú porque l'ecelo 1hzcl·o ou lhe
yllio Da.11ut::du.
aceuse a conscicncin. n.lgumn 1'r<l(!l1Cl'JL cumSnbmottitlu. á votns Hão succossivamonto mcttidn. nnf[tiCllo m•1lno posto í:o commnn·
approvntlos os J'O(pwrinwnto,.; do St·. Costn. dn.nt.a d:L Ja divisUo, cU.i!L historia, rlo twimciro
Azovodo, cuja votaçüo llcmt adiud:L 1m HOSsii.o ~LO ultimo dia, cm todos os incidentes Jmvitlus
anterior.
110 P;traniL, lm do ser oo;criptu. com inpn.l'cia·
lidallc, lhzondo·so justiç:L nfi.o srJ ao ot•ntlul',
O Sr. 00l.'"l."''u,de .•:'\..r:.Lu.j<) l'O(Í.H'•l· como chci'c lias Jbl't:a.s lcg~tos inva:;orns, como
so a um rorpmr·imontn approvadn 11n Ctunm•a n. tadot~ o.-1 :;cus HttiJOrllinado.o;, civis ou milit:L·
,Jos Dopntallos, om ~o!;:;fi.o t.lo hontom, Hohro a l'CS, os CJllltO~, todos, soubemm so hn.vot• eom
torminnçfio do mandatado actual g'O\'cJ•nado!'
estaoupnloslL eOI'I'Cc,;ão cm conjuncturlo Por·nnnllnrco, no scntirlo do :iUl' :mhmottido a.I'USma.is
tiio
dilflccis.
o caso ú nprocinção rln. Cmnmis::;fi.o mixtn. cnttopcllo o. nccusação rtuo lovi~nnmcnto lho
currogndn do nwmnlnr nm JH'ojecto t·o~·ula luz um jornal do hoje, rolntivamoutc a um
montmulo o ttl't. Qu rlu. Constituição Fodornl. cm• to pacto cclohmdo entre o m'ittlot• o o go·
Entendo quo n. nmtoJ'!n. nüo ú dtL compotau- vcrnn,lot• daquelle Estn•lo, a qumn invoca,
cin. dos logisla.dol'j~s ri1L Uniii.o, visto IJUO so jci. que se ncha com 1LSsonto no senado, corno
ncl!n consngrado. 0111 clisposicito da loi e:;totflonJ, testomunhn. do quo a respeito vao expor.
pnblicndn. no Diar:'o Offim'al Jo Pol'namlmco,
Clmfo dl).s fol'C,!UH ern opcr;u,ü"io, soubo sem·
:iOh n. D3.
pro manter uma rcservn. conveniente imposta
Dosdo qrto, porúm, o Congresso Farlol'n.l peln situilr;ão melindrosa, 0111 quo se achu.nvocn. ossn. qnostfi.o, o OI';H]ot• so vó obrigado vnm.
consultando apenas S. Ex. no tocante n
n. podh• tli::;ponsn da nllurlidn. comrnissão, por determinudos assumptos do necessida• 1o o
lho pm•ocot• Oiito procodimonto do accordo com urgcncio. manifesta, sem a minimn intor·
o ponsnmon to cltt Cnsn.,nomomtrlo pnrn. tn 1 llm venc;ü.o un. politicn.1ocal, atO o momento em
o:; sonndot•cs fJUO não ropre.sentassom o:; Esta- quo teve o hom•ndo sanador do assumir om
lias inlorossn.rlos no nssnmpto.
Castro, ns rcdenslio govm•no dnquollo E:-~ tudo.
Eepcr·a quo, consultado, o Senado acccito os Ent.iio, o oradol' Jho pedira, como unica
seus Justos motivos de dispons<;.
compcuso.ção aos mcrificlos d:t 111 divis;"io,
O Sr.. Prmô!DE~"l'E-0 S1•. Sonnelol' Cm•rén trntal·n com u. con~ldornção mol'ccidn., o do
elo Al'nujo requot· dispenSit da Commis~io, modo fJUO cm cnso al~um soJl'rcsso u. disci·
para a. q'uullbi nomeru.Jo, o que so acha. iu- plina das tropas.
Jlorçl1 ti conrcssat• quo o illnst.r•c Scnculot•
cumhidn, conjunctnmento com oult•tt d1t Cnmnrn dos St~. Deputados, tio dru• parecer Viecnte :Machado sB pm·tou ent;io, com umu.
sobro connictos dos poderes estndunes, elnbo· correcf;ü.o militar pouco commum om um ho ..
rando n. re~nlnmentnt;ii.o do art. t1 do. Con· mom ri.lhoio ~~ profis.sfi.o das nt•mas, o. mu.ito~
solt!nt!o do qno h:tclmrel cm•lircito, sujeitou·
stituir;üo FcUoml.
se irroprchensi velmento aos tbrtca tlcVCl'Cii
Vou consultar o Sewulo.
Consultado, o Senado não concedo 11 dis· do. disciplina riljoroso.mcnte observada, como
orn nnturn.l, cm :;emellutntcs circumstu.uchL:;.
penso.
Chegn.nrlo ú. cido.do do Castl'o, o O!'ttdor o
O tliiJ.•. Pi1'"CI!i Fea·a·.:~h·:• ngrn.Ueco seus cempnnheiros do t:lxpcrl içfí.o souberam
no nobro Sonllllor pot• Ama;~.onu::~ o on:.ejo do pelos jornuea procedcnt~s dn c:tpitltl do Est11·
mtds uuut voz so occupa.l'. un. tribuna do So- Uo, qunes os cidndão:-1 envolvidos lliroctnmen·
no.tlo, do~ gi'!LYOs o cumplicnrlos negocias do te nn. rovoltn.; o, ~om pozar• ~ou, .dcptLrou on·
P:tl'nnil, tlurn.nte o tampo om que o ot•tulor tre os quo tomumm parte nctiYu. no mm·i·
n.Ui esteve ~ommnnrln.udo uma divisiio do monto, o nomo do D:trü.o !lo Sm•r·o AZtll, com
cxm•cito, em cxpediçiio contra. os revoltoso~. cuJo h·müo, o Smmdot• Corrütt, ontrotovo
Dlt p:Lrnbon~ a smt sorte sompro que tom rclaçüos do ami:;;aüo.
do ont\•ontrar as nccusnções quo lho liliom, A conselho sou, o coronel Abrou, }llll'ento
su.Jn. qunl fot' o. pt•ocedoncin dossns n.rgu içcio.'l. dnquollo Httl'ÜO, OSCI'OVOU·lho di...;sundindO·O

"J

:i \

.í

!
l .

·I'
.I
'

I

I '

·'
'

I

212

ANNABS DO SllNADO

d~ snn solltlnrietlndc com os revoltosos, cnrln
quo toi expedido. por intormc1lio do um honrndo negociante, o Sr. Sccundlno 1lo Qliyel·
rn. o quo nüo poutle chc~ar n sou dcst.ino,
infelizmente.
,1 indepondoncin que sem pro deixou u.o
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BnriTo !lo Sm•t•o ,\zul,,h\ desmentiu smnelhnnto
u.ccusnctLo nu J01'nr1l da Commiwcio.
Quanto o. usnr do tt-niçJio pnm com o mcsmo cldnililo, Jhcllitando·lho n fugn pnra o
compromettor mo is, bn•ta nllcgar que o ora·
dor niio tinha ~>utot•!dado sobro o preso, a
governo constitucimi:Ll do Estado ~tindn. cm q11em prestou nl~-Çumas attr.nçtics o olJscquios,
Pa.lmns, onde ::;u tlemm·ou ::;u is tliu.s, o m·ntlor som lll'L!i u it.o da. to i e rlll ordem pu!JliciL, o isto,
soubo respeitai• o JU.zcr rosrmit:tr, no ca.mctm• levado pcla..'l recot•dru;iíf>s ~rntns quo t.inhn. do
do commnnda.nto de todas n:i fur~as om opc- sou antigo chefe cnHs'.l't~arloJ·, nu. mnnn.rchin..
ra.çUes.
Em apoio rlo quo n.fllrmn, o orador ontrn om
Quem assim )>rocedeu, com uma lealdado dotalhC' ro!ntivo• i• rn·isüo o destino ulterior
o cort•ccr.fio do que se orgulha, CJUando podia do Ha.J•íi.o tio SoPro Azul, n, fll10m nii.o pollin
fucilmonte nlluHar rlo 50il}H'cstigio incontl'n.S· ou vil• cm ta.l occnsiii.o. mttis do que lho por·
tn.vcl, está acima. do nccusaçüc:i 1.1CflUcninu.s mittitLm OR impulso:-~ rlo comc;ii.u allinrlos aos
como a que vem n~> cnrtJL a que JLI!Ltdiu.
sól'ios c arduos dovot•os do mi!itllt• o de reJlll·
IncommoiltL·sc, níio tanto com n o.rguiçoü.o blicn.no.
do fuzilamento~, )llu•a destruir n qual o Entt•a no cxnmo de outros topicos o dizeres
orador dispõe do um tribunal calmo c ro- d/1 carttL a que rcsponr!o, o demonstra iL sacie·
soluto, ma.s com u. ingl'n.tt m:tncirrt do se dnllo qun.nto silo gratuitas us uccusnc;õcs foi·
intorpretar, pcla itn-ersiio dos flwtos, os t:ts.
bons omeios com que, urro sU C'm I'elaçii.o no
Dú. contn. do tuclo o que se prende com n. eh•·
Bo..rão do Serro Azul, mas cm rol:tt;ií.o ú. todn.· cumstnncitt do se tm• llcmorndo no commo.ndo
a fnmilin pnrn.nnense, procuroü a harmo· das J'or<;ns expedicionarins, apezu1• do soliei·
nin. o a conciliação dentro •lo respeito ús todo por compromissos do outra or~em, não
lois o ás nutoridades constiiuidns.
menos importantes a t\eixn!• nquollo li:stndo.
Sú n J>erversiio tiO< mnis cleYndos senti- Si cssJ>S guct•t•i!hns J!o despeito o do adio se
mantos humnnos potlot•in. inspirar o nuctor motivam no fl1cto de cntt•ctor o Ol'ndor• rela·
de tiio inliune ctLt•tn, que o orador vao çúes amistosas com a rept'f.lS{mtn.çiio do (Ja,..
reduzir o. simples expi•cssücs do suns in· rnnú., nndu. tem Ue que se accus:tr, confessnn·
verdades e, que pnrn. cumulo da olfensn do quo sempre procedera desse modo cmvem ~>Bsigmulo. pot' uma senhorn que ,;em· quanto motivos superiores não lhe impuzc·
pro honrou-o com n sua nttenção c bondndo. rem o contrario.
Sabendo dn imrninonto Jll'isiio do Barão do Contra os botes dn cnlumnin, que omnimo·
Serro Azul o de que u. senhot'tl. deste se nchn· tlt> o perseverante nbt•iu camp:mhn contra tovn ern adcantndo estado do gr:tvitlcz,o o1•ndor dos os quo estiveram pt•esk~ndo, na mais di!'·
tomou c..\.pontanca c obrigndamcnta us provi~ flcil de todns as crises nu.cionaes, os mais
dencias que rcclamuvu. Uln:L t:tl situn~ão, om- Icll.c:; SCII•viços ú. Pu.trin. e :'L Republico., o orn·
penhnndo o. snn. rcsponsnhilidttllo c n::1St1mindo dor tem n. cn.lmn. e a cDt'il.gem cln.}ln.lnvra quo
mcommodos quando podia cruza~· os bruços lhe facultam as regalias tio ~onador. ll:t do
uo inlbJ•t,unio alheio.
ser lmportorrito mtdo!'ez,., niio aómente pt•o·
Essa itira. n. SUtL intot·vcnçiio, i.lictatln. pelos prin. como no. de torlos os seus corx•oligionn·
seus sentimentos do humnnidndo, principal- rios, contra os jornal ecos o pumph!ot,os, npomento deunto do infolize~ senhoras ~uja sorte dillos o pasquins de que vno lnn(•nndo miio n
a J•evo!tn ~>l'!'nstaru no infoJ•tunio daquc!los misoria moral dos seus lnimigcs, cuja !nfu.·
tristes dins.
min. chegou uo ponto Ue so :unpo.ro.rem com
Pórlo set• qnc, cm conver:m. com n Barão do o luto Uo uma. inclito:-m. sen\lorn., CJUO só
Serl'O Azul, lhe ( t!Ci•P:tS:ic algmrm vez :L pht•aso tom mntivos do nA"I'ilflucimoul;o para com o
-Si Ó l'tlli~iü:m, teUIUL lliLcimlciiL, p01'f}UU mais 01'1ltf01', flUO CSt:'L }Jl'OUIJlÜI p:LJ'JL, ILSHtllllilltlO :L
t:ioffJ•eu Christo-Ebtn.s pala.vras, }10l'Óin, do plonn. respon:saLililladu •1o sons ;wt.os, t•cspon·
tt•nnquillisu.çii:t) o cncorajnmonto, não podem der por clles om qunlfJttct' tm•ronn cumpaLi·
se1• t~"tllln.das ú mú parto sinão polo cyuismo vcl com IL rlignitln.lln o com o decol'o do ciriJL·
rovoltnnto tios calumnintlurcs ru·o!Cssos,
dfio, ua. imprcnsn ~ól'itL ou uor~ tl'ibunn.es comAioivc~ 1.acH nií.n :t.ttin~emli. ilonol'iLbilidade potentes, 1111 tJ•ibunu. parlumontn.L• ou Jül'n.
do orailot't que, rclntivn.IIIOJJlea. essu.tu·~uiçii.o tlclln..
como ás outrns flUo lho são clirig-idas, llostLfla gnt'rontn. moíimo o unonynmto, IL qno podiiL
as provas, cm visi;IL tias quacs proie:ita nhun· si hnm quo qniZC$BO, vntm• o mais solomno
tloJULl' n. vidn. puhlic:t.
llríiprozo, :mm quohrn tle sua. roputn.çiio mil i·
DIL suo. conductu. it'I'OJH'oilon::;ivcl, cmno tur o civil; rnns outondon lavar os sou~ os·
r.lwtO militar, diL o testemunho do c01numn- cru pulos iL oxi"oncia. do acudit• aos tLtltqncs do
du.nte llo. tu b1•igall!L, o cot•oncl Abra11tos; e o. onde venham, tüo seguro so nchn. nu. verdulle
respeito do Jitcto Lle le1• jogado com o preso dos fuctos e n~ inteirez~ do sun conseienci~.
1
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O St•. ~lot•neN ü lt:u•••oH- St•,
Por r.Rsn. conrlcmnnGiín rln. opinliTo, n.pn.rto
presidente, pr.c.li u. p:~htVl'n pn.t•n. ll.Jll'úRontnt• :'1. penn.\ rh lei rlo 187~1. nnncn. Jhi nxccutailn.
critorio:m. ~qn•eciaçfio. rio Se~a.do um pJ•n,iccl.o Nii.n tenho noLh!irtrln uc~:ii.o n.Jgnmn. intnut.ruln.
sobJ•o Jocn.çao elo sorvH:u ag'l'IColn..
pltl':t n. n.ppl icn.r.~IT.o rln pc!Jln. !)o pr!Rii.o, C! no
Como sn.lm n. Cn.!-!lt, cstn. m;ttrH'Ía tem oshtrlo comminn., no JoearloJ', CJltO hon \'es...;o infl'ingido
Horn lei n.Jgunm tlllO n. l'cgulc, rlc~~do quo se sou contracto. o~ int.orcstm.don ent.cnrlm•ü.o Rer
prot:ln.mon a Ropuhlica., O ~ovo mo prnvisorio, dosacort.ado e excessivo o rigor l1n. lc~i, o nunca.
por rlcct•oto do :t2 do itwnroit•o do 1890, rovo- UBil.l'ÜO dollr..
gou tollo.s n.s lüls o. l'cspcito. ufio aú n. do Ia tln
SupprimhltL n pcnntloprisão, flcn. o contrncto
setembro do 18:10, como "do II do nutuhro do do locação do serviços sujeito a lei gemi dos
18:15 O n do 15 de 1001'<:0 110 1870, ficando controctos, no diroi\n commnm pelo proJecto,
ossim n. mn.tori• som lei absolutnmcnto <LI· que olforc~o.
gumn., do ~o1•to que Jlcou som cxiHtcncin. legal A }lm·to que o inl'ringo, nüo fica. mn.is sno contracto mn.is importante pn.rn. n. vlrln. do geitn.n. ponn.n.lgoumo., mas unicn.mentc n.ncção
povo brnz!lolro, porq uo osso vidn li n lnvourn, oivil. qne n ob1•igo. n pngnr o que estivar o.
o n. vido. Un. ln.vourn. ó n. locação elo sm•\·icns. dever.
Jlsso decreto do governo provlsorio dÔterDo sorto que si o Ioc:ulor tcmn bens com
minou mois que n matcria ficaria ilohi om que posso pngnr nquillo que estiver o. dever,
dcnnto pertonconllo oxclusivnmonto n. campo· n. n.ce:ão torá rnzii.o 1le ser : senão, nüo, o o
tcnci11 dos Estados, pnrn que codll um dollcs, locnturio perderi• n dividll.
conforme smt convcnloncir~, conformo n. nn.tu- Como geralmente acontece, cm todos os
ro•.n. especial do serviço cm tiett torritorio, contmctos, no de locação de servir:os si o lopt•omulgnsso umn lei ndequ•dn i• especinlidmle cnuot• niio tiver bens, n lei tornnNe-hn indo suna circumstn.ncins.
teirnmrmte inutil o fL ob1•1gnçüo contrnctun.I
M!lS t.iio silbin providoncill lembrad11 pelo fiCitrli som ~nrnntin nlgumll.
~ovorno provi:iorio, nü.o foi snnccionndn., nü.o
Não ó extrrmhn.vcl ostn. falta do ga.mntia,
foi cxnradn nll Constituição Fcdornl, o por porquo elln nasce dn llllturezn dus cousas.
esse desacerto (si ó permittitla n iJ•roveronte N:io opossível que os locntOJ•ios possam ter
paillVI'n cm relnçiio oo legislador con•ti- outm ~nrnnt.!o contra o locador, " nüo ser o.
tuinte), n. mntel'in dn. locnçii.o Uos sorviQos ncÇti.o clvcl, o o. ncçüo civel como jiL disse ó
continuou n. ser de compotoncin. jU:10l'ltl.
intcirnmcnto insntllcicnte, nrto c!n. gnrn.ntio.
Po.rn fot•muln.t• o meu projecto, cxo.minci nlgumn. no. maiorln. elos casos. porque a mlLto ...
ns tres lei:; n.ntoriorü:-~ e flentro ellns a. que 1•in. dos r.nsos consi:"~to em niio te1• o locador
mo pareceu melhor foi o. do 15 1lo mnrr;o de bens sobro os qunes possn recnhir n acção
1870, pois é umn. lei minucio:m., bem pcnso.dn. civcl do locatnrio.
a cm get•a.l com providoncins muito ncm·ta- Niio lm mo.l nisso, direi porque esse mlLl é
uns c nproveitnvoissobt•on mntct•ia. Por isso, ahsolutamento irrHmedinvel om qunntoo Brnnprovoitei dossn lei ttulo qiUmto me pnreeeu zil tiver f•Itn do brnços, nem sei si tal falta
r08oo.vcl, do sorte que o meu trnhalho não cessar~ 1lnqulll um ou 1lous seculos, porque
consiste mnis 1!0 que em n'lnptlll·ns ÚR nossns tomos muita tcrrn. pllrll Innllr, t:mtn riqueza
ciroumstanc:ins nct.uncs, isto U, no mw\l regi- ngricoln. n. r.xplorn.r, quo rlá pr1rn. muitos minum o ú~ idtJa.-; hojo tlomintttltes 80bro n mn· Jh;Lrn~ o milhücs dn hrnc;o:'l ; o omqunnto no
teria.
Tlrazil houvnr lilltn do !Jl•n.r:o< vnra o trllhnPOl' issn, snpprimi tlo. lei t.ndn qun.nto tli~itL lm.\hn sompro os locntn.l'iO~ ostM'i.10 fL tlispo·
l'cspeilo ;'L. mat.cl'iiL elo Jll'Occ::;so, que, como sit;;io do::.~ locntlores.
snbc o Senado, não U du. compotencio. federal,
o sn.. CogLuo Roortwm~s- o que nü.o ó
1no.~ sim tlo poder legistntivo de cndtt um dos justo.
,
Estados.
Supprimi mo. is n parte penal dn lei, pm•que O Sn. MOMIOS " R.I.Itttos-Quom lhes ndoancssnlei punh• o IoendOl'. quo fi•itnvn 0 tieu tn1• dinheiro sabe lll'Óvinmonto que e;;to ui·
contro.eto com prisií.o do cinco n. vinte tlio.s 0 nhnit•o HoiL som A"n.l·nntia nlA'umo.. n.l'L'i8co.-so
elo der. n qmn·onttL mL l'Oincidoncin., lll'isií.n quo n.porllel-o. dosdo qno o Incn.dm• l'u:rir no cnm·
ltt~o. o uo Im muito, osLit go 1•almouto conde· pt•imonto do contt•acto. Mas os\1\ liLib do lm·
mnndn..
rn.ntin.s niio so d(L só no sorviço ngricoin.,
E' opinião commum, não só do leigos, como oxlsto tnmbcm no serviço domestico, niio obPl'lnclpnlmonto 1lo; que se uedico.m no estudo stnnto ser multo mais moderndo do que
do direito, que u inf1•ncçiio de um contracto nquolle ·
puramente civil, como ó o do locação dos Nestn citlntlo, outlo o. fltltn 1le criados pnrn
scn•vi~·os, nüo pôde SOl' Uo modo nlgmn punida. o sorvico llomestico ó tão sonslvcl, qun.l n.
compolltl 110 prisão, o que osso iu!'rnc~iio nunca "r:nrnntill que um pntri\o ptlrlo ter contra
1levo Ir nlóm i\11 ncçiio purnmeute civil, como um crilldO! ApJ•esontn-~o um in<livhluo po·
ncontcco om totlos os outros cont.mctos.
<lindo sol'Vi~o, o ó nccoit.o, no mesmo tempo
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pc•lo um ntliantnmento mnís ou monos consi· ~ i,•rnndo importllncl~ cst1i cm garantir os
rlern.vol; o patrão. urgido pela. necessidlltlO pttti•õcs contl'a os visinbos que nllicin.m os
•loso•·viço. commotto n unprudouciu uo udlnn· seus t.rnbnlhnrlorcs. Este ó o abuso grnvo que
tn.r-1 ho cssn. quuntin. o pouco:-:: dias dopoi~ o o prnjccto visa. cohibit•. tornttndn o:t n.llicia·
inr!ivldlJO nu~entn.-so ; qno lm. tlo Jltzm• o pn... dm·cs do colouo8 rospons:n.veis pelo que ostos
J,rfio '? Nn.•ln., pm·quo nnd:L pc'1lo contra o in· devem rto ::eu prim~lro 1mtriio o mais pulo
rlividuo, quo fÜ poRstto r-;cus braros, os& rlo dobro.
Bi ilOV01'Ú. (jtlOÍXfil'·SC,
•
• t ' lt 1
t'
Quanto nos que simplesmente necoílnJ•om
1~~ !L 11\ n lo
garun .ms Uinsupl'ivol, ó ir- pnrn. sou SC!'Vi~~o indivuluos suJeitos n. outt•o
remer\in.vcl,nci.o hn. moia nlgum do f'o.t'iLntir o
t
t
1 1 - 1
·
tlireit.o dos Jmtl'Lios dcsúo q. uo 0 c~ntl'a.cto ú pot• con ·rnc u lo ocnçuo 1o serviços, visto
.,,
que n. ncceitaçflo t'1 menos grn.vo do quo n. nllitrnztuo pn.t'IL o 1lirolto commum. Pot•tmtlo, o ci:u,·ii.u, ficam sujeitos a. pugn.r n 1Hvidu. 0 mais
lt:J.Oll proJ.e;t~<.~. ~üi.o Visn. ostn.b~loc~r. essa g'lll'O._!l· metade, coJfl :1. Jimitnçii.o do serem os sorvicos
t.a., ~csm \0. ~mnonto n.. ll!!~:;ao CIVil (lo })a.tt•no prcstrl(los no mesmo Estn.do, porque seria. incontm o cof~no, c VJcc-vcr::;n. n. do colono justo impm• somolhnnto responsnhilitlmlo
contm o pMrao; por tiwm· espc~iai110 colono, qt;nndo 0 t••nbnlhu(lm• vios~o do ~·Ut!'O Espot• sm• hom~m . po,Ut•o, o pt'OJecto consng-ra tado
rruo a sua ucr:ao St·rn. exccnttva no pnsso quo
·
Jt ac1;ilo do prLtrii.o RerU. wumm 1~1'in, como :-;e
R' n. dispooição principal do projecto cohibir
sabo, !L n~çflo cxccut.ivn. come~o. poln pouhor•n, csto ILhwm, pol'quo li muito comffinm vir um
c 1111 nct:ttO summn.rlo. ostn. tom il.o scrfuir sou thzcndclro ou · mn.ni.lar alguom 11 S. Pnnlo
curso atú o n.utor obt:cr scnt.cn~~a. 1m.~u. então cont1•n.ctar colonos, levar !10 ou •lO dins pn.ra.
fo.zor n. penl10m. As;,m ha uma melhoria •lo os podm• obter. porque nem som pro se acham
posir;ão pornntc as lois do processo, uo colono nn. cnsn do immi~r11çíio, lovnl-os pora sua
iOIII'O o pntl'ilo.
thzcndo. com trabalhos c uespozns que uvnl·
Creio que introdnsi nl~uns molhm•amon- IILm o )lOucos dias depois seus visinhos, quo
IoH na. 101. A lei Uo 187U oxi;:;in. oscriptut•a. niio tivct•n.m tl'n.balllo n.lA"nm, n.lliciarcm estes
:puULicn. pnrn. o contJ•nctl'l ; entretanto este no colonos e pa.ss:tl-os pn.rit n.s suo.s fazendas,
1ncn projecto p•'•do ser feito pm• cscripto fill.l'· sem indemnisnrcm esses tJ·auothos o dcsticulm· o a.t.ó mc:-;mo sem c~cripto n.lgum, 0 pezn.s.
neste caso o colono, que ent1•n. purn. um e>- E' este o fim principltl do projecto; mas,
tnuolccimento tem do sujei tar-so ÍL J•o•rn. que como não so poderiam punir estes nllíciaum•cs
nlll rogo :ts rol:Lf;úm; do:; outros colonos~ l:iito ó flem l111r existencio. lcgtLl no contracto Uo Locn·
m.llito commum nn.nosm vid;t Uelavrndurcs: <~iio do serviços, po1• isso o prqjecto accupn-so
npl•cscn.~n-so um colono, oxptictt·sc-ihe 11 l'e· deste contracto.
Ho. outra Uisposiçüo va.ntojof!a., quo ó ~a.r
gra dn. Jrt~~n~ln. o se ollo qum• cmprcg:n·-se,
tem 1lc SUJOlüu·-se n. cstrt t·crrrn
no Joco.lloL• prcforencin pnt•rt sot• pngo pelo proJ\.Iei tlc ~~~9 tlnlm l'ltí'.fi.o 1•n. oxigh• n. dueto dtL colheita ou so.fion.. tlisposiçr1o quo mi.o
m:;cJ'i[lLurn. pulrl!C:t,porquo rlecl'otnva. n. pt•isi'io encontro nn. liOSRrL Jogislnçiio. Mnita:-1 vczn.s os
do loc:ulol', 1losdo fJUO n. twisií.o fh~iL abolid:L hons de fnzonlloiro silo todos entregues no:;
u~o htt m:titi ncc~ssid:ulo de esct•ipf;ur:t pu~ ct•edoros e o colono vn.o ontrn.r ern rateio cm
h!'~'· o o contracto pódo ser Jlrovudo ,01. pé do igmLid~de com estes, o quo ó injusto,
1
qunlquc•• meio •lu direito.
porque os suln.l'ios do trub!tlhudor IL!,"!'icciia são
Introduzi no ,Projecto umu rlisposiç[o que gastos do p!•oducção o devem ser pugos •lo
me prlreco vnntn,1osapam o Joc:ulOI•. Em todo JU'efercncin a outroij crcdor•cs meramente
n. o~t.ahelecimento :1gricoln. deve hn.ver um chh·o:p•n.till'los,
hv,·o do conf.JL cuJ't'Oilto entt•e o localru•io 0
E' provillcncln. novn. o do totln. a justic;n.,
Cll.diL um doslocQdorcs, e alem ucsso livro 0 que traz o projecto;
locat~l.l'io tem obt•ignçüo do fornecer o. cadn.
P111•n. IL boo. lntelllgcncln. do projecto, scrín.
um Uos col,~nos um1~ cadot•ucta, do sorte que ncccssn.t•io quo cndu. exemplar im:Prcs~o lbssc
f•z-se "' csc!'lptm·u\"'" no livro do fnzendeil•o ncompanlmdo ue um cxernplnJ• tla lei do
e em seguultt nu. cndel'neta. do colono 0 devo lSiD, porque silo muit.n:a tLs l'ofm•encins o
IIILV_or hll.l'l!iOnia úl!tre llllliL o outr~ cscrlptu. n• ILltomçüos quo o pl'ojccto Ihz a nssn. lo i, do
l'lH,•uo.Esta cndornct:~ óumn.g-rn.tHlo g-nrnntin modo que u estudo sorit muito mnis iitcil
1h)~ locatloJ•cs: Jst.o niio U uovilhul'-', pol'qttc scnclo ollo ncompn.nho.do do.qucllo. lei.
tHn todus n:; lazewlus do qno 1.1'nhn noticin.
Subrnotto o pt•qjoct.o ~~ lL{ll'cchLc;ão 1lo Se~:~ colou mi !.{lom suas carlm•nclas; ú ttplmrtR rhu~ wulo, vor ini.ol'medio dtL Htustl'o Commis:~ti.o
lorf;tL tle let u.o cmlt.nme,ir'~ :ulopt.mlo pelo mo. de LcgiHtn.~ão o.rnsti~n. cspol'nnllo (]UO llo sou
uo::; no Estado do S. J>anln.
üstudo ncul'n{lo vulto cm·rigido o malhoA grn.H!lo impDl'l.ttneia 11n projecto nilo ó raúo.
mn l'ei:L<;ILO nos loc:uloro.<; j{L cmitbs<oi que u Vem ú. Mos:L, il ll<lo, ost.~ndo npnin:lo
llnJIOSSIVCl ~a!'nntiJ• os Jmtt•ücs con\!'n ollcs; Jlolo uumoro <lo nsslgnntm•ns, vno n imprimir
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para ontl'nr na ordom dos trnlJalhos o •e·

~ 8." Os crime• contra a líbcrdudo do tt•n·
bniho soriío procossndos c punidos me•liante
ncr.fio JlUulícn.
~ 0." Substítnn·se O nl't. 80 pelo SO•
Pl\OJeCTO N. 15 nm 1805
guinto:
,l) Aquclles, que directa ou índirectnmcnto
O Congresso Nacional decreta:
scduzirel\1 ou u.llicin.rem pa.rn. seu servi~.
Art. 1.• O decreto n. 2827 do 15 do mar•:o qualquer que <ej:o,, individuas obri~aúos a
llo 1870 entrara novamontG cm vigor, com outrem pol' contracto, vcrlml ou escripto, de
locn.t:no do scryj(;os, prestrwr.i~ no mcsn10 ·
n.~ a.ltcl'Uqõcs stJguintc.~t:
EstaUo, pngm·iio no locn.tnt•io, :dóm dn.s dcspe§ 1.' Substitun·so o art. 4' (quo exi~o os. zns u custn.s, IL C]UO tivet· lhdo cn.usn., o doUro
OJ•íptura publica pu.ra a fól'lllll o a prova do do CJito o Jocado1• lho estiver n. dever, c não
contracto) pelo seguinte:
serrw ru.ln1ittid!J;; n. n.lleg-;w qualquer doiCs:.t.
O contracto tio locaçito do serviço:< porlor/J. cm juizo, som depositar essa qunntin ;
B J Aqucllcs, quo directa ou indircct"mento
constar rle csct•ípto pnrticulru•.n.ssígnndo pelos
contrnctantes ou por nlguem a seu rogo, pe- ncccit~~rem ou conscntil'cm em RUn.s casas,
fazenda~ ou
estabelecimento• indivíduos
rante duns testemunhns,
Na fa!t.1. do estipulação osct•iptn. entender· obrigo.dou n. outrem JlOl' contracto, verbal on
!-iO·hn. haverem n.s pnrteR accoitn,1ocomo ro- escripto, de loca.c.~rlO tio serviços, prcstu.vei~
grn. entre si n.~ mesmn.s rcln.çücs eXistentes no mcsmú ]~:;t:ulo, pngn.rii.o ao locatu:rio, nlénl
com os mais locadores do mesmo estabeleci· da:; dcspozns e custas, n. que tiva.l' 1llldo crtu:;o.,
a <livirl11 o mais metade, que o locador lho
monto ngrícola..
§ 2.' SUpprima·Se O nrt. 8' (qUe manda esuv~r \\ Uover, c nfLO serú.o o.dmi.ttiUos n.
a)>resontar o contracto de locaçüo no Sccre· alle~nt· qu~tlquer defesa cm juizo, sem dopo·
tario da CamnraMunicipnl, para ser avorbado sí\~r essa quantia.
No;tcs casos compete ao loca\ario ncçiío
om livro proprio).
§ 3.' ~ubstltu,-w o art. 12 (que, no 1'11ltn executiva pnr~ havct· o pn~amonto.
do pmzo estipulado, p1·esumo o do 3 annos § 10. Supprin\nmcso os ~rts. 81, 82, 83, 84,
85 e BB (qu• todos tmtam do processo o com·
agl'.1.l'Jos ) poJo soguinto:
petarwias).
l\üo lmvonrlo. tompo n,just~do, )>resumo·w § J J. A acção do JorultnJ•io contm o locador
ilOl' ~L dm·n.Qii.o do contra.ct.n a do um a.nno
se1•ti. sumtnnrin., com direito n. emhnrgo n.ssc:~l'n.l'io, o qual tot•minn. sempre no fim da.
colheita ou d:t Sllfrtt, S!tlvo si o loe:tdor estiver curntorio.
ontiio a dovol' no locn.tn.rio, cn.so om quo § 12. O locador ter:i preferencia para ser
clovorú. continUn.l' pol' um ou mn.'ts annns, atê pugo pelo producto dn colheita ou sntrn, pnrn
o qual houver concort·í•lo pot• sou traquo prLgue.
bnlllO.
§ 4." Supppt•inm-so o art. 10 (quo m:tl'C<I
§ 13. O Govorno consolhhtl'á "" <lisposiçües
prn~o p:wa a lor.mçilo tlo serviços dos Hbot·tos.
dest:t o ns <111 lei n. 2827, <lo 15 do março do
§ 5. 11 O loca.t:l.t•io ó oUrh~ndo a ter um JiVl'D IBiO, que não llcam alteradas.
do conta cm•t•onto com os locndoros do mesmo
prcdlo rustíco o " lornocor " c11tla um destes Sala dns sessões, 26 de junho do 1805.
- J.l!ol'aes e Barros .-Estaue:!' ltu1im· .-Lapcr.
um11 end01·not:~.
Do llVl'O o <l11s codemot:~s devem consl~tt' - Abcloa ll!Uanc:.- Vicente /r[t&chado.
ahronologlca o snccossivn.monto os artigos
E' lido o, csmndo apoiado pelo numet•o de
do c1:odíto o debito, J:~nçt~dos naquollo o cm assignatut•a• vne a imprimi<· para entrar nn
sogwdu. no..;t:'s.
ordem tios trabalhos. ·
O GoYm•no dotot•min:u·ú., om l'OguJn.monto,
llllliL füt•mn. simples o n. J111'ça rn·uhn.torin. dn.
oscl•ípt.m·açU:u llo livro o das ca.dornob.s.
Suptn•imnm·so os n.rt.s 22, 2H, 24 o 25 cJ ns
roforouclas a ollcs feitas uos nrts. 53 o 08.
Entl'n. em 2n dh;eu~sito, com o pn.rccel' tltl.
Commíssüo do Mn.rínhn. n GucL'rn., o o.rt. tro
~ a.• Ao nrt. 31\, qtto <li'-:
!ln proposic:íio dn. Cn.mn.t•tt do~ Deputado:-~,
Cr.~'.WI ii /OCI1~~1ÍO fld St!i'l'ii!D,'i ;

guinto

•

n. 7, do 18D5, fJllll 1b::t ns (orr.n.s de tct•t•a. pa.ra
J.u Siomln jludo o .'WH flllllJlO - ncct•escon- o uxot•cieio do !SOu.
'
tn•l\0 : - Sn..IWJ om l'elnçLto no locndor, em ..
CJWWto I'!St!v(ll' n, dcvet• no locatn.l'io.
t) S.t•. ~~~H.o c Oiti('!Ge:.\ esllrn>otl
§ 7. 11 Suppl'ítnn.m·s(~ os tu•ts. 60, 70, 71. 72, nt6 o \lltlmo momento qllo nlgum <las hon·
~

73, i•l, 75. 76 o 77 ( quo toúos conteom mn- l'ndos collogns, que siio '.n\llttnt•o<, tomasse a

terln panal).

ptth\VI'tt P"l'" liiscutil' osttt lol de fixnçao do
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rol'ctts, J1Dll}lttndo n.o ornclor o constrnn~imcnto
do trntnr do qno•t•jcs milil11ros. Entrotunt.o
eomo so rolúre urnn. )lttt'to dn. Joi n. tlxttdio do
•lcspo~ns, lut de pot•mittiJ· o Sont•do, qno o
orn.dor tliscut:L osso Indo dtt questão.

}llot.n.l' cssn f!n't~ctivo ó um nlmso; o, }lnl't.n.nto,
nchn. quo nfi.o llovo o Sonn.do votn.r lei~, :m·
hon1lo fJUO ufio ;-:ol'ii.o oxceutn1ln.R.
Ouviu tlizm• C]UU a proposta. tio Ol'ç:unonto
dn.gum·1·a. ]lU.l'n. o n.nnoscrrill do 05 mil con..
Depnmlc tlcstn. Ioi 11 flxn.çílo 1lns verbas tos; mns ta.rtlo viu tJUO o govm·no n. l'Cllusiu
orçomcntnrius do Ministorio dn Gncrm, a 11 40 o t:L.tttos mil contos; dopois viu que o
re.~pcito rln.s quno:; Precisa. o ot'ILllor do inl'or- nobre ministro d1L fnzunun. <loeln.rou ter conmaçücs, quo vtto podiL· tí Commissão do Ma· so~uido rõdnsir nindn. mn.iR esso orçnmonto.
Nilo n.Inrmn o or1ulm· ter sido essa n. declara·
rinltn c Guorra.
Protesta contra o systomn que 'o tem Se· çiio; mns tom idón <lo hn.vet• lido, ou nn proguido, o so pretendo continual', uns tlolibern· Jlo,tn, ou em qunlquor documento, que se
çüos lagisln.tivns olll 1•olnçii.o uo orc:o.mcnto o liLrin J'o<lueção do etfcctivo do exercito; o sen·
quanto á1Jxllçiio do forças.
do assim, nüo se tlevo nccelto.r n. JH'DllOstn.
Vô quo o pt•ojecto ó cópia fiel dn proposbl como se nchn.
flO governo, quC .{bi acceita. pela. Camn.riL dos O orndor pode í• illustrc Commissão do M•lDeputndo.s, sem dlSCitssiitl, e que, parece, dis- rinhn. o Gum•ro. n. significt),(;üo dcstn. phrn.so
pensa lambem n di•cussiio desta Casa. As cir- do seu parecer: «Pensa não ser opportuno
cumstnncins do ]tojo niio são ns mosmns dos alterar
a propo<içfio, ernquanto as eonlliçües
annos nnteríores, nem as do n.nno po.ssado, dn Republica
nüo forem ns de jlllrfeita :pnz
que fizet·nm vot.at' a lei do forças, que rege o internn.> O oradot•
"'sombra-se diante desta
presento exercicio, o na qual •a nota a conti· pltrnae, e parte do principio
ue que, se nüo
nunção <lo muo prcc•l<lente, contra o qual comcçn.Ne o ]lroblemn do oconomius
tiio soli·
reolama hoje.
citumente
lJedi•lo
pelo
Sr.
ministro
dn
fnzenNo nono passado a Cn.mnra dos Srs. Dopu- tln, !nzendo·sc a rcduccão do cll'ectivo
do
tndos redusiu, na lei de fut·ças do terra, o nu· exercito, ueclnrn que desanima do poder conmero de 28.100 prncns para o <lo 20,000; np- seguir economi11 ulgumo. no orçamento do
provado pelo Sanado n. loi com n. rc<lnc~ão,
que vem.
foi vetada a resolUção pelo Vico-Pt•osi<lento nnno
O
nobre
St•. ministro da guerra, com lou<ln Republica. l\. Cllmn.ru. accoitou o veto, o o vnvcl franqueza,
declnrou que tudo estti dcs·
pn.iz ficou n.meaç,"lo do achar-se sem lei do mnntel!udo, tudo estó. nrrninndo. Todas ns
tiração do forcas Pam o n.nno de 1895. Proda gum•ra precisam do reforma ;
curou-se inlot•protar n. tonstituicão, o clto- repartições
os
quurtois
precisam de concerto ; todo o
gou~so ontão a. admittít' que o Congresso dismaterial
de
guert·n
prccisn de ropn.ros ; ns
cutisse o votasse nova lo1, 1·orque trntn.vll-se fortalezas estilo todns
; '"
do mn.torin. quo dOVin. sor discutido. e votndn. escolas militares precisamdesmnntnllndns
sct•
rclbrmndns
;o
todos os annos,
só
o
hospital
que
so
1\lz
na
run
do
Joci<OY·
Mus ficou ost:LbcJecidn. n. convonloncin dn Club custou jtl. quantia superior n. dous mil
roducçti.o rlo exercita::. 20.000 prnças; nadu. contos.
hn.vin. om contt•adiCQiio com llqui!lo guo os Ahlm <las despezns n Citzor-se com c•tes con!ltctos cstn.boleci:~Jfl, '[lDl'qno nas lois 1lo urça.- certos, ctt11 o orador ns quo tem do custo~ll' n.
monto tom-l:lo rctlllZi1ln :-;ornpro o nnml't'o 1lo mudLLnç~ do Observn.torla 'lo !Uo do .ILLnoiro,
Jn•:u.':~s vnt:tdo nn:;, k'is ilo tiX<Lc:ã.o do JhrQ:tfi,
o M qno oxi~em ll.< Obrn~ MiJil,llros, e todos os
''11/,:~ntlo-su Vürb:~ l>:tJ'<l. mPnUl' mnnum dl:.l
sorvh;os
do Ministtn•in tia Gnorrn., o concluo
pt•;tc;a.s d<1 qno o /!Xttdo.
·
n.fflrnmnilo
n. necnr;sitl:ulc du l'cllu7.ir-so o eflb·
n• lllàO fJllO lpJn. fillil..~ !liÍA Cni\J.J•atlict.m•i:ts, ctivo •lo oxcl'cito,
visto ser urgente cOl·l.n.r
YOt:td:ts poln Cnu,A'l'li~HO: n. ll'i lll' Jht·~~~~..~. mardei'il1C7.ns.
ca.ndn o erToct.j\1'11 tlu 2S.IIiO JHHI;:ttl p;LJ'a u Si n. Commissiío dt1 1·ff1.l•inhn. o Gnorrl'l conoXl\I'Cit~~ li :t. loi (}n 'll\~:t.tnonto, ll_ll\!ld:truiH qnu
~~orchLl' com o oradO!'. mn.ndn.l'iL cmencln. ros·
Sl~ pa;;1w snmunto a. :tO on u. ~·1.000. J~ :;i ó
t1•in~indo :L 20.000 o numero de_ ]n•aços, ou
corto quo o oxorcit.o nunc:L clwguu n. tol'
r·e~tnbelccondo o projecto votado o nnno pns·
28.000 pr.w•s,qiiO nunc.l cltcgarit " ter nem sn<lo.
· ·
20.000. nü.o comJll'obenUo o orador como so
possa. consig-nar om umn. 1oi votu..da asto t1.nno
O !iiõr ••Joi"•o Neiva-Sr. presidente,
iL mesma. tlisposit;ão lnutil COJlSigntLdtL nn.s
reconheço ser de multa grnvllinde n prelei~ nntol'iorcs,
Explic~ o ot·n,lot' como ó im~ossi vel pt•con· ocupm;iio do honrndo Snnntlor sobre no"sn.q
lllter·so o elfcct.iVO do oxc,·cito por lot' sl<lo llnn.nc;u.s, ncompanho S. Ex •• mns nüo tlo modo
ILholido o l'Oct•utn.mcnto, ]101' não tcrtlollo rc~ exag~ern.llo por fJUO oncnrn. llOf.i~n~ tlnnnçiUI
liUJt,n,ilo~ o volnntlll•iado, o po1• nii.u ROtor or- no t'utm•o.
~nui;lltlo ~tlndn n lei do consct•ipçiío; tli7. quo
0 SR. LEITI~ l~ 0ITICIOA.-Desconflo que não
o uestncllmento tftl ~uot•dn nnclom•l pllt'a com· cstl• aimln na vor·tln<le.
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O Srt ..To1o Nl~JYA-V. Ex. ~rosuppüc <tno
Assim pois, ú do pnreccr rp10 r1 t•cfcridn
c~tn.moa IL lllfLl'g'HJn do liiiHL lJILnciLl'Ota. CJ't\iO }ll'OjlORiÇ~O BCl,Ía tLfiJll'O\'t\1111.•
que nito ó trmto,oA mrdN~ vii,o llasu.ppn.t•cr.cntlo
Ex. achon nqui nii.o aoi quo imagem.
pOJJCn n. .}WIICü,
O S!t, l.m'l'lil 1o1 0I1'1CIOA. 111~ mn n.pn.rl.e.
O Sn, LEl'rJ•: 1·: Ot1'TCICj\-Eatc nnno uii.o.

lj!

v.

O Sn. ..loÃo NJ~LVA.-Esto nnno não, mn~~
pnm o l'utlll'o dc"''Jlpnreco. V. Ex. mesmo
nos roJ[Ltot•ios quu len mof.ltrou que :;ú cm
ct•odítos oxt.mot•tllnJil'Íos 1lo nnno pnssndo
elevou-se n. tlespczn. cm $ • A marinho. pot•
sun vez t.nmlmm tovo cortes om sou orçnmonto. E' ronlmonto pnn inspirar cuidnilo o
futuro dessa pn!z ; mns cssus dcspczns iríio
sondo restringidos conlbrmc ns nccessírludos
da nnçilo. Espero que não continunrti do
mesmo modo, pois temos votado diversos creditas e tem sido esgotndos. Sú ostt•ndns do
lorro tcem consumido muito 11inheiro som que
tonl1nm dado resultado.
O SJt. J,gJ1'N r~ OmctcA-,)Ji so nnnnncin
quo prcclsnm de um ct•cdito 1lo 25.000:000$000.
O S1: ..TaXo Nl~IVA-Acredito. Eu sempre
fltllei aqui contra n Estrndn de Fot·ro Centrni
do Bpo.zil, que o. administrnc;üo crn. mú. o que
preCJsnvn do um~ reforma; os lllctos estão
domonstr•ando. Assim muitos outros sorvi·
ços.
Ha poucos dins ouvi o ministro da fa2onda
<lizer que por omquanto nii.o tinltn receio al~:um do um desastre pnra o Thcsouro; que
e;t.uvn habilit<tdo pam fJ.Zer fronte ó.s despe>.aa a cargo do Thesouro durante o corrente
anno.
O Srt. LlliT~ E OITICJCA-Si continuarmos
uo mesmo systema que tomos segn ido ató
bojo, a bnncJu•otn serit.lnevitn.vel.
O Sn. JoXo Nr.IVA-Niio temos tido muitas
despozns este n.nno, n. cconomin. tem sido
cnol'tno pc!ln JnCJlOS no :Minh;tcrio cln. Gucrl'n..
V. J•!x. h11 úo vot· quo o• ;u[lplommltos que
~rum uccossn.J•ios pn.T'n. mn.nutont;iio 1la::; Ü'Ollns
o quo Ol'll·lll de qun.t.l'o 11. ciuco mil conto~, lb·
mm HOndo

rCJduzitlo:o~,

o houvo 11111 nwz cm

quo niTo :m püdill supplelllont.o, pol'quo asso·
ht·n.~ o cconumíru.~ choga.ra.m. A Gunrdn. Nu.·
cionn.l ost.:t t!ísponsadtL, úesdo maio 1Io ;Ln no
pa.ssndo. Os lm.tallltjcs do Pnl'l\lliÍ. vieram cm
1!a.tct postm•im·. llJJtR o; d~tqui 1l1t Capital estão
dlsponsndo~ lnL muito tempo.
Disso o nobro Senador que n PI'O[JOSIQ[O dn
Cttmarn., que n. Commis.si'io nccoitou, Ol'<~
ogunl n pt•opostn e quo S. Ex. <losanlmou
doante das p!Li<LVras finacs do parece~ dn
CommisSJio quo dizom (18):
«A Cumml<siio do MM•inhn o Gl!erra,.dcpois
1lc &•tudCLt' attontJLmonte a Jlt'Oposiçilo n. 7,
do 1811~, tlxn.ndo n~ lbt•,:tlS do t<'ll'l'tL po.rn. o
nnno \'Hulouro, pensa. nilo sot• oppo1•tuno nltoral-n, UII\C]llll.llto u.:-J conlliçúcs tltL ltC}1Ulllicn.
n[o fo<'Cill as do !lOJ'foitn JlOZ interna,
SanRt!Cl V, II

O S<: ••Jo;;o NEIVA- Ondu V. Ex. encontrou isto?
o sn. LEIT/l E OJTJCIC,c-Nn lei.
oSJt••roXo Nl~lv.\-Nns leis antigas c niio
nessa.
o 811. LJ·:tTI~ Jl OJTJCJCA-A falta 1lo paz nilo
c circumnstn.ncin extmordinnt·ia 'I Está aqui
no projecto.
o Sr•. JoÃo NEIVA-Tinha-me escapado isso.
Mns eu recordnria no Senado q uo pnrn as
circumstancins oxtrnordinarias não hn limitcs.-salus ·populi:; suprema lcx~ Quando o
governo tiver necessidade do cllumnr os cidn<líios aS lll'ffillS, lJu da lilzel-o, uCSS~ OU da•
quoli~ mnnciru. sob peno. ele declinar da suu
missão. O llmito pnrn os cusos oxtrnordinnrios ó a popul:tçüo valida elo puiz.
A Commissiio cogitou do uma z•edUCIJÚO ~o
numet·o de pt•LLqas ; niio propoz Ioga, porque
1lesJo que o oJTectivo total do exercito fosse
reduzido, l:'et'in pz•eciso mo<lillcar os qundt•os,
o à isso que nilo queremos.
0 S!l. GOl!llS JJg CASTilO - Mus Oquorlro
com ~·1.000, ninda. nilo cstú. completo; por
isso, so rc1\uzirmos, niio modificamos o quadro.
O S!t. Jo:\o NEtVA-0 nosso paiz está nssim;
os govcrmulorcs, como foz um elo um dos Es·
tndos do Norte, probibcm o l'ecrutnmento.
0 Sit. GOl!ES DE C,\Sl'Ua-ProlJibem 1 !
O Sn. JoXoNEI\'A-V. Ex. l'CfOl•iu-so num
n"vio de guert'<' quo foi no Mnmnhiio fnzcr
1•ccruta.montn. V. Ex. nito sa.ho que esso
nn.v!Q nahiu do Pa.l'iL, o loi 1t0 Mo.rn.nhü.o buscal•t•ccur~os rJllO nflo cneonll·ou no Pn.ri.l.•
Q StL. ÜOMI~S DE CASTll.O-E' CJ.UC UOS res•
istem e outt•os urro, n !ai esta ontüo com
quoJII resisto.
O Sn. ,laXo NmvA - Abolldo o rccl•utnmonto, era preciso que " lei 1\o 1874 tivesse
cxccuçiio; mus u junta do sortoio niio se pódo
constit.uir, JlOI' """.composta. do elementos
hotorogencos.
o SJt. LEJTJl 1~ OJTJCJCA-Porque Í1tzln o
exercito chegar n 28.000 homens o vem se
pedir mais crotlitos axtraordhmríos.
0 StL. ,laXo NE!VA-itoflro·mo li. hYJlOthese
do hnvor noceHsldadu. Abolido o recrutamento\ al.lolido o voluntm'in.tlo com promio, como
tinhnmos, só J'u•ta.ln. lol tlo sortolo, como
mnmht tt Con•tiluiçilo.
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O Sn. LEITE R OITICICA-Mns V. Ex, snbo
quo n lei do sot•toio nunca so poz om oxccu·
1iio o niio so pódo contar com othL pnrn preonchor as 28.000 pl':lC~H.
O SI<. ,Jo;\o NBIVA-0 anuo pnssndo, n lei
de forças continha n tabelladistl'ibuindo o om·
tlngonto nocessm·io pnm supprir os claros tio
exercito por todos os Estn~os; ornm 3.000 ho·
mons distribuidos por todos ollcs. Nenhum,
porém, concorreu com a sua quota naquelln
)Jroporcão, principalmcnto Minas Gornes.
o Sn. r..EITE rn ÜITICIOA -

~rn.s

Alngrm.a

mandou.
O Su. Jo:to NEIVA- Mandou como voluntarios.
o s.,, LEITE E 0ITICICA- Ha pessoas alli
encarregadas de incutir no animo dos cidn·
dilas que no exercito ollos toem muito melhor
vidn do que trnbalhnndo no Estudo. São
cbnmndos nlicindorcs. .
O Sn. Jo.to NEIVA- A Pnrnhylm. tombem
tom pago este ti•ibuto,rnzão pela qual tnmbom
me queixo.
O SI!.. JoAQUIM PERNAMnuco-Todos os Es·
todos pagam.
O Sn. Joí\o NEIVA- S. Ex. roferiu·so ú.
mobilisaçilo da gunrdn nncionnl. O Congroseo
póde mandar Jazer a dospezn com o oxor·
cito, marca uma cifra, mns que nndn tom
com aquelin instituição, que só pude ser mobilisndo. pelo Congresso. O Poder Executivo
nao pódo lnnçar miio deiln.
O Sn. LEITE E OITIOIOA- Entrotnnto foi
mobilisada pot• decreto.
O Sn, .Jo;\o NEIVA- Mas v. Ex. o que
quer ! Nós estamos aprendendo ngoi•a, Pein
nossa Constitui~ão só quem pótlo mobiisnl' n
guarda nacional é o Congresso. '!ln ll•otan to
conheço um decreto mandando mobilisnl·a,
O sn. J. l'ROTA -Nilo houve um decreto
dando o.mplos poderes no govoi•no?
0 Sn, LEITE E 0ITJO!OA-Nilo podia 1lnl-os.
0 Sn, JOÃO NEIVA -Não sei si V, Ex. me
póde oltltr uma lei neste sentido.
Portanto, n ::unrdn nocional ost~ fúra de
quostiio, Niio a po:lomos iovnr cm liniln do
conta.
O SI!.. LEITE lil O!TlCICA - Estamos do nc·
cordo; fiquoit•eceioso do. minha opiniito, de·
nnte do ,Juizo magistral do honrado sonn<lor.
O Sn...ToÃo Nt~rvA - ~iio llovcmos lovnr
em centiL " gU11rdn .nncionni, ·po1•quo só no
Congresso compete mobilisni·" ; e fJU""'lo so
dor n nocossitlndo dessa mohillsnçúo, u CoJJ·
gros~o votnrO. funllos cspeoincs,
Soin•o'escolns mliltai'Os, V, Ex. 1lisse ·que
ncbavn muito grande o numot•o de alumnos.

E' o mõsmo do hn. clous n.nnos. Cogita-se dB
umo. rofbt•mn., mtL:i o.inlln. olln nüo passou om
111 dlseusHü.o no Scnn.do, o não podomos innovar, fundando-nos nnquillo que ostiJ, om
pt·o,loeto simplesmente.
As cscolns continuom a J'unccíonar do mos·
ma modo omqunnro nno forem roJ'ormatlns :
parocc·mQ quo ainda mesmo que haja reforma,
este nnno nada se pode ró fitzcr.Estnmosjil com
sois mezcs decorridos, o n lol n;nd!L iovm•i•
rnult.o tampo om sun. dlsctts~ii.o. E si o. commissüo tivesse do tomn.r om considernçito catiL
reforma, torin do saber do governo que nu·
moro do n.lumnos o internato, segundo o novo
phtno, comportnritt, o sobt•o os!lt base cnlcuiarin o numero de pra~~.s.
Sobt•o credites gastos cm quni•tols o fortiO·
caçücs, quo o honrado senador' disso quo ti·
nhn.m sitlo exngomdm; nii.o duvidn. , mus 1111-

vln ncccssitlado. Todn ostn vasta costa do
Brnzll nii.o tinha uma fbt•tiflcnçüo cm condi·
çõcs de repeliir um navio, por pequeno que
fosso, Foi preciso daspandel' com este ser" iço, lle norto n sul.
Aqui, no porto do Rio de Jnnoiro, ns, for·
talezn" .ficaram muito 1lnmnlficndas cm con·
sequcncin •ln rovottn. A despcza necessat•iJio
pnm os reparos jit subiu a uma cii\'n consi· ·
demvol, mn•óumadospczn utll o opportunn,
porque ns fortiflcnçilos modernas siio muito
dilferontcs uns nnti~as, teom entro outros
refot•mns tori'<s blindndns, ns quncs fornm
oncommenundas nn Europa. o, portanto, hüo
de ser pn:.;o.s~ inclusivo o que so gnstar com
o seu nosentemento, que ha 1lo importar om
muito dinltOiro •.Jil tomos canhões pura ollns,
dos qunos alguns estilo chegando desde ""
fins do annop:tssnrlo. Tenho mesmo noticia
de qno se esti• montando um dcl1es.
0 Sn.. GOMES D~ CARTIIO-Ondo ?
O S11. JoXo NIUVA-NO Arsenal de Guerrn,
no lognr cltnmndo Cu(o(o, cstil se fazendo a.ili
o torrnplono pnrn montnl·n. Mqs ó preciso
tombem montnl-as nn Lngo e cm Santo Cruz,
para defender-se n. barra sufficientomento,Jsto
tudo quer dizer multas dospezns. As J'OI•tifica·
çiles podem-se 1\lzcr com pouco, mas nem
sempre ó 11ssim, POI' occasiii.o do. revolto., ns
quo fornm foitus aqui nns pr:lins custarnm
muit.o ; sú com n.t•ein. o saccos gastou-se muis
de 1.500:000$000.
0 S!t. GOMES DN CASTÍlo- Quo fl.l'OÍ8. cu.ro.!
O SR. LEITe E O!T!OICA.- Niio lhl o. nrcí11,
foi•nm SIICCOS,
O SJt ..To:\o NJCII'A-Portnnto, nn.o extrn.nl!o
o nolwu sanndm• cst.n. vet•bu..
Qnunto o. q unrtols...
,
O Sn. LmTI~ 1~ OrJ'ICICA-Estou do iíccordo ;
mas IÍ l\CCCSSllrio diminuir O. Verba, l;OilUzindO
um Jlouco o posso~>!, porque do contrnrlo nüo
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to!•omos orçamento equilibrado, niio lm im·
IJOsl;os que cheguem.
O Si: ..TaXo NEI\'A-Pú<lo·so on\ão rCilur.ir
o pessoal ntó niio prccloarmos do <JUnrl.el
nenhum.
O honrado senador referiu-se ao hospll.nl...
O Sn.. LEIT·I~ E ÜITIOICA- Muito ligoil•ameute.
O Sn.. JoÃo NEIVA-Posso dar tootomunho
d~ qllo a obr~ ú muito boa; ,ic\ lm dou• po·
vclhuos termmados e um outro quasi. E' um
odificio que furi• hom•a ao Rmzil. Fui vi·
sital·o com o nosso cligno presidente. Na En·
ropa talvez niio so encontre um molho!';
ogual ó possivol.
E~tó. construido com todas os l'Ogros dn
hyg10no moderna. DocreditopJ•imit/vo só tem
s~hido 100:000$, porquo o Tribunal de ContM
nno qmz autOt•isnr outra' despezas, sob pro·
texto de que os netos do marechal Floriano
niio tinham sido ainda approvados o com este
fundamento, entendeu suspensos os efl'eitos
do credito oxtraordinn!•lo de 1.500:000$000.
Niio ha, portanto, essa dospezn. cxoggel'nda.
como o honrado Senador pensa. O hospitnl
ó nocossarlo, ó indispensavel e inadiavel,
porque o antigo, do convento dos Jesultas
cstú tiio inficionndo que não pólio servir
mais. Convém mudnl·o para outro lognl'.
Vl'ge fuzcr isso, qualquer que seja o sacri·
flc10.
O Sn. LEITB E ÜITJOICA- Estou deaccordo,
f111lei unicamente guiando-me pelo relntol'io
do 81•. ministro da guerra.
O S1t ••TaXo NEIVA- Creio tm• sntisfolto no
honrado Senndm•. Algum11 modifica(•iiC• quo
quei1•n ]lropor, sel'i sujeita ao exame do
commissiio~ que lln.rú. t.lepois o sou pn.l'eCOl',
certo, porém, fique S. Ex. quo niio seri\ ella
intensa a nenllllma medida de proveito ao
exercito.
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Qunnto nos alumnos dns escolas militares,
o p1·ojecto actual oslú mais l'estrlcto do que
o do 'anno passado, e niio mando emenda a
esta respeito porque estou de perfeito nccordo
com o projecto dosto anno.
Nnnno o pa.snclo o projecto que fol votndo
consi~nu.vn. 1.200 nlumnos paro. ns escolas
mllitnrcs, e 400 para n escola de officlaes
inlerim•cs; no passo que o prqjecto deste
rmno con:;ignn 1.200 o.lumnos pn.rn. escoln.s
militares, e 200 para n cscoht de sargentos.
1\epito que estou do pe1•feito ncoordo com
Isto, o niio tenho que olferecer emenda.
Quo.nto no mn.i:-~, n. cmen1lo. "n.i de accordo
com o que disso o tnmbem com a oplniiio ~o
honrado Sonnclor poia Pnrnhybn.
Vem ~Mesa o ó lida n seguinte
Emcndrt

Ao art. 1"-Em Jogar de 28.100 pmçns, di·
gu.-se-20. 118.

Pamgrap!Jounico. Para preenchimento dos
claros no exercito, os Estados e o Districto
Fedemltbrneceriio no anno de 1806, o nu·
mero de praças seguintes:
Amnzonn.s ....... ...... .
Pn.l'ÍL •••••••••••• • • • • • • •

Mnrnnhiio ............ ..

Pin.nhy ......•.•.. ....•

CCI\.l'ÍL ••••••••••• •••••••

112

198
198
11·1
284

11•1
Rio Grande do Norte .••.
142
Pn.ro.hyba ...... ....... .
282
Pernambuco ........... .
170
Alagôas . .............. .
114
Sergipe ........ ...... .
ü22
iln.hio. •. ...••...•...•..•
112
Esph·ito Santo ........•.
4R~
Rio do Jnuctro •. ......•.
622
S. Paulo .............. .
11·1
Pnrnnú. . .............. .
Snnt.a Cnthal•inn .•.•..••
11·1
252
Rio Grando do Sul. •.••.
Minns Gcrne:; .......... . 1.046
11~
Goynz . ............ · ... .
11~
Matto Grosso .... ...... .
~8~
Dlst.J•Icto l'cilol'lli ...•.•.

O 8•·· Leite e Oltlelcn-Sr. Pre'
s!Uente, vou mn.ntllLl' ÍL Mesa. uma cm cu ela de
uccordo com o que disse, o com o pensa·
menta do honrado senador membro cli• Com·
missão de 1\tnrinho. o guerra.
A emenda ó a mosmJL <lit lei do nuno pns·
sndo, que roi ntloptudu. pelo Con~l'C~SSO, (l tove
o velo do Presidente da Republica: reduz o
efl'octlvo do exercito 11 20.1!8 pJ•nçns o con·
Rignn. n. rnctlicht nccofiSM'in. pnrn. n exccuçoii.n
tl1L lei 1lo f!Ol'toio, i~t.o U, dos coutiugontes fJUO
devem ruulC'CCI' os EstnllCs, na. ÍÔI'ffi[l. fln. Con·
stitul•;iio.
So1nmn. ........•. o.ooo
Tenho 11 sutislhçiio do responder agoJ•a 11
mim mesmo, o 11m• n. Jntbl'Jnttçiio quo JlOtli n.o
lionra,Jo Senn,lor membro da Commissüo do Snln dns se~süos, 20 1le ,junho de lSOõ,Loi.ta o Oilicica.-Goncrob'f' Ponca,
Mal'lilha e OuoJ'l'a,
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E' npoind~ o posta conjunctnmcnto cm dis·
cussiio n emenda. roln.tivn. no art. 1
11

NI~IVA

(pela m·llt!m) -.Tnll-:'0
muito convonionto quo V. Bx. n.dio n fli::cussiio do n.rt. tu, qunnto mn.iR quo no recinto
O Sn. ,loÃo

·IÜ' Si~SSÃO, ~~~~ 27 lll~ .TUNIIO Dm 1805

•

nüo li~ um tor~o do numoro do Sona<IDI'OS,
O Sn. PnEBtDENTI!:-Niio hn. dlsposiçfi.o ro·
gimontu.I nlgumn. que obJ•ig~JO n intm·rompct•
os trabalhos quando o numero do Senadores
prcsontcs soja inlb<·lor a um tel'ço.
Esta tom sido n pmxc, quo n Mesa mio tem
duvida om sustentar, intm•t•ompendo u <!is·
cussão o mantendo a mesma ordem do dio. ;
mas é conveniente quo o SenndocolnJllctc ns
quatJ•o horas de sessiio, dcsuc que IIIL ordem
1lo dia lm materia impoJ•tante.
Fica adiada a discussiio.
A ordem do dln ó a mosmn já designada., a
saber:
2• dlscussiio das proposições tln Cnmnrn. dos
Deputados:
N. 7 do 1805, que fixa ns forças 1lo terra
pnrn o cxercicio de 1805 ;
N. i2, de 180-1, quo n.utorisn. o gnvorno o.
ab1•iro credito extraor,llnario de 2.000:135$872
pm•o. occorrer nos pagamentos não só dn.s dcs·
pezns realizadas e n. reallznr por conta dn
vm•ba «Tot•rns Publicas c Colonisação• o que
fommfeitas do nccordo com os contt•actos celebrados, como tambem as que dizem l'O>peito
{t tlsca.lisncüo dos burgos ngricoln.a, modh.~iia o
discriminaçiio de terras ;
Continuação dn. 3' discussão dr. projecto do
Senado, n. 9 de 189•1, que dispõe sobre nccumulaçücs <la empregos publicas remunera·
dos ;
·
1
2' discussão do prQjecto do Sonmlo, n. 13,
de 1805, que conc01ic n D. ~l<n•in RoS!L Martins Macio!, -viltvn do allcrcs do oxm·ctt.o Mclcllif1.dcs Lot>os l\ff1.cicl,!1.pcmsiio 1lo 20.~ mons1LOS 1
som PI'OjUIZO da. quotn. 110 moia solllo, I}UO
percebo.

Pl'n.'iilf,mci" tlo Sr. Jo110 PcrlrfJ

(l','cc-PI'&sirlmtliU
SU~IjJ ;\fi IO-

AUoa•turn tl:l 11mu>iio- Lnitlll'n. o
11ai'Ocorotl
- DismaHsãn o UJI[II'nvar;ão dn. t•nfiac(,'ão do JH'njoclo do .Sonado u. 12, r\n 'ISIJ5- DillcUNIO n pt•ojecto d11 .St•. Domingos Viconlo- Ono!l:ll nu lliA.
- 2u. diRCLiliRiLo da proposlc:io tln Camu.t•a tios
DupnLIU.IoR n. 7, de t:;\),i-lJiRClU'RO o omondn.
do Sr. Almehlu. Uat•t•eto- DiHIHII'fJOíl tlo St•H,
Ph·M l•'orrcit·a, ,T. C:Ltunrilt, Gomo14 do Cn.RU'O
o (~nintino llocayuva- DlliolU:HiiLo do t•nquorimOIILu desta ultimo tH•nhur- Dillclll'SOR doR
Sl'fl, Almoid1t BllL'I'oHu, J011o Noiva o Gmno11 do
Cnfllro- Adiamento dn. di~cU'ifliLo- Ordem do
din :?8.
:tjljlrovz, çii.o tlu. rwtrt -· l~xl;l·:illl~:->'1' 1~ -

'.
••

Ao meio-dia comparecem os 4•1 soguilltes
St•s, sonnt!ores :
Joiio Pedro, .J. Cntundn, Gustavo Richard,
.Tonquim Sn.rmcnto, Frn.ncisco Mnchndo, Gosta.
Azevedo, Antonio Baenn, Gomes do Castro,
Pires Feneim, Cruz, Noguoil•a Accioly, João
CóJ•dciro, Josó Bernardo; Oliveira Gaivão,
Abuon Milanez, Almei<ln Barreto, Joiio Neiva,
Cot•t•ôn do Araujo, .Joaquim Pernambuco,
Rego Mello, Leite c Oiticica, Leandro Macio!,
Rosa .Junior, Coelho c Campos, Virgilio Damasio, Eug-enio Amot•im,Domingos Vicente, Q
Bocayuva, Lapet•, Gonçalves Chaves, C. Ottoni,
!'nula Souza, Momes Barro~. Leopoldo de Bu·
lhücs, Joaquim do Souza, Sllva Canedo, Gonoroso Ponce, Aquilino do Amn<•ai, Vicente
Mnchndo, Arthut• Abreu, R:LIIIino Horn, Es·
teves JunioJ•, .Julio l't•ota o Pinheiro Mnchndo,
Abre-se n. sessüo.
Deix~m <lo comparecer, com causa pat•tici·
padn, o~ Sr~ ..João Bllt'blllho, Justo Chcrmont,
Cunhn. .Junioro, H.ny Da.t•bosn., E. 'Vn.ndonlwlk, Al'istidos Lobo, .JOltquim Folicin, Campos Snllcs, Santos A!Hlradc c RILTtlii'D illll'Co!Jos; c, sem olta., os Sr:i. l\funool Bu.ro.t.a., Coelho Rodt•igucs, Almino Atronso, Messias do
Gil Gouln.rt, Mnnool do Queiroz o
Levanta-se n. sessão ils t<•cs horas c 15 mi- Gusmão,
ro11quim
Mm•tinho.
nutos da tarde.
O S1~. 211 Sl·:on.E'l'AniO, servintlo ilo 111 , diL
conta do SDA'Uinte .:
E~l'J~DIENTE
,

... ··-

1'clog!'1Lil11na, expedido <10 l~cclrc, em 20 do
corrente, assim conc~bido:
«Presidente Senauo Feder~l-!Uo-Scnado
Pe!'nnmbuco nutm•isou Meza purtlcipnl' So·
nado Fodcl'lll lmm<llto nttonta<io onvcnmliL·
monto goVI'li'mulor ostn.do, fn.milln., o.mlgos,
lillizmonto snlvos por soccot'J'OS modico• lm·

•.:.
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E hoje ns cit•cumstnncins o interesses na·
modirttos. - 7'ci:~JtJlm de Sd, prcsiliento.J/ol·cutano Banricita, 1" secrctnrio.-Riyucil'ct cionnos, mais do que nunca, condemnando
aquolln medido, aconselham o restabeleciCosta, 21' secrot!Ll'io.-Intoirado.
Requerimentos :
Do I" tcnonto <ht armndn roformndo, AJo.
thm• Wnldcmil•o dn Serra llellbrt om quo
~ode m"lhornmento do snn roliii•mn o ns
lmm·as do posto •lo ca.pitão toncnto. - A':;
Commissücs do Mo.L·inlJu, o UuorrtL u do l''i·

nn.nçns i

Do baclmrcl .Josó Honorio Bczorrn do Monor.cs, secretario n~oscnt:ulo d:t J'o.culdndo do
Direito do Rccifo cm que pede mcllilll'Uincnto

do sua u.posontuclorin.. - A'H Cornmi8siics do
.lnstiça Legif!lnç5o o elo Finaw;n.s.
O Sn.. 3!1 SI!:CH~'l'Aitto, SOl'ViULlo do~··, lü os

monto dnquello consulado.
E' o quo pretendo n proposiçiio dando-lhe n.
cntcgOl'ta do consulnilo de 2·' clns~e. do o.c·
cardo com o dispo~to no § 2" do nrt. 2" do
doCJ·uto do li do novembro de !SOO.
A commist:liio, convrmcitlo. lln necossidndo
da. oxistcncin. dollu o informada do quo as
rJo~:~pczus niio excederão do novo conto:~ do róis,
c do p1LI'eccr qnu s~jn. n propusiçfio submottidn
iL discul:isão o u.pprova.do..
Sala dns Commissúas, 21 do junho do
1805.-F. Jlllwhto:.du, rolaLor.- Git Goulart •

13oguintcs

N. G2 DE !805
Rcdacçllo Jlnal do zn-o)cclotlo ScHado, n. 10, de
180:1

A' Conunissfio tlo Finn.nc;ns foi presente a
proposição da Ca.mrll'a Llos Deputndca, n. 12,
tiO 1805, quo crCn. um consuludo de 2a clo.sso
na ci<lado •lo Cnyenn. : os recentes aconteci·
mentos, conhecidos de todo o paiz ncons~lham
a. m•gencia destn. rnerlida., necesso.rio. no nco.u·
tellamento dos interesse• brnzileiros nessa ci·
dnde.
A dospezn pnrn. n. qual a proposição autoriso. o governo o. abrir o credito noccssario,
cst~ detorminntla em lei, qunnto nos vencimentos do consul de 2• classe, a.J•t. 0' do do·
crcto de 11 do novembro do 1800, o em clecreto qunnto li njUJla do custo para transporto
e primeiro cato. belecimcnto, art. Jo §§ 1", 6° o
7" do decreto u. l.!l5!, do 20 do janeiro do
t8!l5, dependendo estas diiS condições om que
se nchn.t• o cidadiio que for Investido desse

O Congresso Nacional dccretn :
Art. !.• E' o PodO!' I'xocutivo nutorisndo
n. u.posontar, no lagar quo nctunlmonto exerce
o com totlos os vencimentos, ao cOI'oncl Pedro
Pauli no da Fonseca, flmtn~o extincto o rolerido logn.t•.
.Art. 2. o Rovogn.m-so ns dispGt:içües om con·
trnrio.
Sala das commissües, 2G do junho de 1805.
- Ga Goulart.-J. L. Cocl/io a ComJ>Os.
CO.l'~O.
Fica sobro a Mcr.a para sc1• discutido na Como o Consulado .; crendo para podal' a
seS$í'iO seguinte, depois de impt•esso no Diru•io nomeação o instnlln.çiio rc:tllsn.r-se no corrente exercício, tl caso· do um credito extra·
do Cot1!J1'Cs:;o,
ordinnrio, visto que n. despcza com esse Con·
sulndo
não estti proscripta na lei do orçaN, 53 DE !805
mento.
A Commlssüo tio Finanças cstti do accor<lo
A' Commlssiio de Constituiçiio, Poderes o com o parecer 1ln. Commissiio do Constituiçílo,
Dlplomachtl'ui ~rO<O!Ito n proposir,iio da Cn- Poderes o Diplomacia e pol' isto entendo que
mar~t dos Do~utndos n. 12, <lc 1805, r.rcamlo n ~coposiçiio deve scJ• submottida ~ <lollboraçiio
nn. cidudc 1lo Ca.yonnn. um consulado de~;, 1ln Sonndo o approvn.dn.
clnsso.
Veio do ant.i~-;o re~imen osso consuhulo e Snlu tlns Connnissües, 27 do junho tle 1805.
Jbi Jn!LIIIil.lo polu nctnnl, cumu eo \'(ll'itlcn. llo -L'o:>tct .-\;c Dedo. -Aquilino tio Amaral.-!.
ut•t. :.!0 do doe. n·. 375, do a do junho llo 8. RC[fO ~.llvl/o,-LdttJ c OiUciea.-.Moraes
1801, expedido um cxcclll;iio ao n.l't. 2·• do do 1Ja1'1'os, -Ocnci'08o 1-'oiiCIJ .-J. Joaqui11~ ele
So11:1t,
n. 007 B, d" li do nnvombJ•o tio 1800.
A lei n. 2G, do 30 do dor.ombJ•o do 1801, ~uo
N. 5.tJlE 1805
fixou 11 dcspez:L gm•al da RepubliciL pm•a o
nnno 1lo l8U2, cm seu n.l't. 511 n. 11, oxtiuguiu,
~rauool Simtics 1lu. FonsectL peUa privilegio
com outt·os, c....:so consuhulo.
Monl.uciwontos ]'ostCJ•iorcs viomm dc- pol' 00 unuos o gu.mutiu. dcjUl'Os por 30, po.l'U.,
monstt•o.t• o domcor .o desen. mmlithL, 11110 1111.. unm estrud~t do tiJJ•t•o que, partindo dn cidade
reco niiu toJ• tido pot• motivo soniio o 1lesqju do Snntaróm, no l'llri•, dll'l,io.·se J!Olo vnUo do
do economia.
Tup~joz ató it cidade de Matto Grosso.
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Crli ~ Cornmissilo do Obr~s Publicas o Emprezas P1•ivilogiadas que o Congre,so ni\o
devo rcalis~r concossilo nlguma 11ntes do npprovndo um plano geral cm discussjio n~ Camo.rn, do co.minbo do JOrro do co.rncter geral,
a construir pein União.
Pensa lambem que decrotn<lc o plnno, no
governo incumbo estabelecer n prolbroncin
entro ns linhas; fazer estudar o orçar cndn
uma o adjudicai-a cm hasta publica,
Entende lambem que, no estado actual das
finançna publicns, nilo se devo onmm· o The·
souro com novas garantias do juros, maximo
de tão grandes cn.pitncs como cxigirii•it a
empreza.
Por estns tres razões, crô n Commlssilo que
se devo indeferir a prctcnção.
Sala da• Com missões, J.1 de .iunl1o do 1805.

ver, li. munlclpalldarlc do Dlstricto Federal,
ou recobm•ti delina dllfcronça entre a arrecndtl!;iio o o total das despezas feitas.»
Trn.tn.~so, como se vô, do um reglmon pro·
visorio, que impõe uma esc1•ipturaciio especial do impostos nrrecn<lndos cm nome <la ~lU·
nJcipnJidadc, para OCCOI'l'Cl' a Sel'ViÇOS, quo
estão a ca1•go do Governo da União, por se ter
reconhecido 11 convonicncin de continuarem
cilcs sem a trnnsferoncia doterminndn na lei
n. 85, rlo 21 do setembro do 1892; esses ser·
viços são os seguintes, que impoem a seguinte
dcspeza:
Justi~a

local do Districto Fc·
dor;ll .........•...... , •
Poli'cin. o Ht•ign.lla Policiltl.
Corpo <lo Bombeiros •.•....
Jlluminaçiio publica ...... .
-C. B. Ottoni .-Stmtos 4·lndrada .-Joaquim 'Abastecimento do ogun. ... .
PcrnamlJm:o,
Esgotos Utt cidaclo ...•....
A Commissão do Finn.nças cuncord~t com o
11arecor rotro da commissão do Obras Publicna o Ernprezns Prlvlglliadns o pelos mesmos
t'undnmen tos.
Sala das sessões, 25 de junho de 1805.Costa A:avcdo. - Jllvraes JJarro.'f, relator. .A.quJlino do Am.arat. -Leito c Oiticica.- J.
Joaquim da Sou:a,-J. S. Rego Mel/o,
N, 55

DE

1895

A Commissiio de Finanças teve presento a
proposiçito n. 51, de 1803, envlad~ pel~ Ca·
marn dos Deputados c .li• approvnda cm 2' discussão pelo senado cm agosto de 180·1 : essa
proposição dispõe sobre a a!•rccndaçüo de impostos pelo Govel•no FcdCI'Ili, afim de sntislil.·
zet• a serviços cm parto fcdcracs o cm pu.t•tc
munlclpnes.
A Commissiio de Finnnç•1s entende ~uc a
proposição devo sOl' approvado em 3' <IJscussiio; nu. lei do orçamento do cxe!•cicio vigente
a disposição d~ proposição cst~ m~ls ou monos
l~ ostu.helccid~. pois que o ~rt. 5' tia lei
n. 265, de 24 do dezembro de 189•1, dispõe que:
«O governo da União continuará a ILl'rccndnr os impostos de transmlssiio do propriedade e de industrias c profissões no Distrlcto
Fcde1•al, para com ellca lh.Zor face ús despezns
com os scrviçcs da munlcipalidado !lctunl·
mente u. cnt•go du. União o com a metndo das
dospezns que, po1' lei, competem i• mesma
rnunicipaliiln.dc. »
A mesma lei cstu.boleceu o procesqo p11ra o
ajuste do contas entre o govct•no e~ municipalidade, com ndispo~içito seguinte:-« Findo
o excrciclo, o Thosouro Jlquldarú. as contns
<lestes serviços c entregará o sal<lo, sllwU·

50·1: 071J:!;OOO
5,885:205$425
888:237$850
0•13: 200~'7<1
1.860:550$000
2. 773:312.$500

12.91•1:708:1;140
•
O projecto do lei tra(~ de dar fó1•ma definitiva ao custeio desses se!•viços, cmquanto
nito for mudada n Capital l'n•lcrul, passan<loos definitivamente para o Governo Federal e
d~ndo ~ este os recursos ncccssdrios p~ra
custear a despeza, com impostos municipaos,
desde que esses serviços são tirados iJ, rospon·
snbilidnoc da Municipalidade ; como, porem,
ó de equidade reconhecer quo olles toem uma
parte nttincnto no governo Jedcrnl o pelo seu
orçilmento deve esta ser sntlsfcltn, adoptou·
se que mctnrlo da despem acima devia ficar ~
ctJ.rgo da. União e metade lL carf{'o rios impos ..
tos municipnes, que o Governo Federal continunr•ilL o. n.t•t•ccndnr.
Da proposta do Ol'Çamonlo, apresentada
pelo Gove~•no p11111 o exerclcio do 1890, os impostos do industl·ins o protlssilas que o projecto
manda passai' para o ol'çamonto fetlcrnl,dão 11

t:leguintu rendo. cu.lculudu. :

Tmnsmissiío de propriedade .. 2.500:000$000
indust!'ins c prolissõcs....... 2.400$000.SOOU
Taxau de 1lennu d' ngu~...... I .200:000$000
G. I00:000$000
Cumpro deixar consignado que o sot•vlço do
o abnstccimcnto do ngun nunca Jbl consldc·
rado municipal·o untes roprcsentll n. despezn
a fl1zorcom um Jll'Ofl'io nacional do vu.IOI' do
mais <lo 30,000:000,~, dospentlldos pelo Governo Fctlorn.l que, tendo a. Ucspozu. grnnclo
pOl' ollo exigida o mais ns da l!strntln de Jlort•o
do Rio do ouro, ó justo q uo recobtl pam o sou
orc1n.mento o. t•nccitu. inlht•ior pelo mesmo no""'
vi~o dn<l~; embora tcn<lcntc no nbastocimonto
da ngm• dn cldndo do Rio de Janeiro, nito h<l
rllsposiciiio n.lguma tlo loi que n.ul,t!t•iso n. Mu~
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nicipalldndo a exigir paru si um sorvigo do
tfto grnndo c~tpli.al, despendido pl'i~t Umao,
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Além disto, o sorvJr;o do illuminn.çiio, cs·
A' Cornmlssiio de Mnrinhu o Guerra foi pro•
gotoso Corpo <lo Bombeiros dovcrht sot• todo sGnte o proJecto do Senado n. 4, do 1805, que
cuslmdo pela Munlclpuli<iado, l.cndonto li manda l'undlr om uma unicu ns escolas mill·
cidu.ilo como ó ; circumatancins í.!:-~pcci!lcs n tnros existentes.
ossos s~rviços, Lnc:i como o:; cont,mctos feito~
Estudando n mntorio. com n. o.ttençü.o re·
pnm os deus primeiro.s ~om. companhias que queridJL pela importancin do nssumpto, che·
niio acccltam a Muntctpuhdudo, com quom gcm á convicção dn. opportunidnde do uma.
niio o contrnctnram,a substituir-ao no Govcr· rel'ot•ma nmpln c completa na instrucçiio do
no Fcdoro.l, collocu.m n. n.dminist.n1çiio no nosso exercito. E Jblga encontrar no reluto·
dovcr do at.tondcr ús relações ereadus por rio do actual ministro dn guerra, o lllustrado
esses contl•actos, niio sonúo do convonicncio. general Bernardo Vasques, o mesmo pensa·
conl.inua.r n. sit.un.çiio anormnl !lo ho,io, sendo menta a respeito.
o Governo Fedo!'nl o. parto contro.ctn.nto o E' !'neto sabido do torios que a instrucçiio
correndo as despozns pela ~tunicipnlidndo.
militar pelo modo por que ó ministrada não
Estas obsot•vo.çü0l'! Sl!l'\·cm pa.ru. demonstrar satisJilz, pois <i mai• thoorica do que pratica;
como nü.o hn. desvn.ntn.gom nu. pt•oposi(.lÜO, cm o, o quo ó pnra scnth•, multas dns matarias
pn.ss!U' paro. a União, ou conf.inuarcm a sm· dos diversos cursos tecm nos r•espcctivos pro·
por ollu perco~idos os imp_ostos d~ t.rnnsmis· grnmmns grande desenvolvimento sem, en·
silo du JlrDIH'tedado o do mdustrtll.'l o profis· tretnnto, nproveitllrcm immediatllmonte iL
sões, cuja receito. mal compenso. n. metade dn. proJissiio militm•: prepot'JL QSsim cidadãos iJ.
despe2a n. Jhzer com Clsscs scrvir;os, considera· lustrado~. ó verdade, mas não ofllciues paro.
dos assim da ordem dnquclle.s que devem ser commnndos de tropa.
·
pngos nn. metade pelos dous governos, tnes Paru estes a nação mantém, aiiús com niio
como os d11 policia. e do. .iustil}IL.
p~:!queno dispendio, os astn.belecimentos de
Ohedecendo o. estas observar;õcs, <i a Com· ensino peculiar iL profissão: par11 aquelles
missilo do Finanças do oplniüo que soja apJlrO· existem as acadomias e escolas littorarlns e
vado o ILl't. 7° do projec~o: quanto no n.rt. 2°, sciontificas ; <i preciso, pois, que do cada uma
entendo quo devem contmun1' 11 cargo do Oo· •lciias, os resultados colhidos correspondam
vorno Federal os serviços de esgoto< e illuml· nos fins pnm que foram ln<tituidas.
nn.çü.o, cujos con~ractos. se est.cndem 'Pelo ~e
A instrucção militar exige a maxima v!gi·
culo seguinte ndmnte, mdo o de esgot,os ate o lancia do poder publico; todos os cuidndos dn
anno do 1934 ou mais e attl que esses con· autoridade mllitat• que a supr.rintendo e o.
tractos porrlurom.
obscrvanci<t rcstrictn da disciplina, base ele
Propúe, por isso, um nrtigo substit.utivo a todos os cxorcltos bem organisados.
esse n.rt. 211 , afim de 1lcnrem eeses contractos
A unidade nos progmmmas li e ensino e disujeitos, como sfio, completamente no Gover· t·ccção m<lthodictt dos estudos theoricos e prano F'ederal, que os custeara com n. receita. que ticas, devo ser o pensamento dominante em
nt•recado.t•, dos impostos ao sou orçamento tratando·so do instituir;ões de ensino, e com
entregue.
.
muito maior rnziio si fot• militar. Descurado
Quanto nos nrts. 3', 4' e 5" do pro,)ecto c este oh,iec&ivo, n improficuidade dos sacrifl·
tabellllS que o ncompunham,jll estando pro· cios feitos cm prol dessas instituições nos
vidoncindo em decro!;o do Podet• Executivo, ndvortit••i, sem demora, do erro commettido.
approvndo pelo Porlot• Le~Jslntivo_t.udo quan.to O llrazll despende grandes sommas com um
oUes conteem, o. commtssu.o pt•opuo a suare· pequeno exercito, alitis instt•uido, bro.vo e
joiçiio, por inul;ois.
bustante conitccedor dns machinas o apparc·
E' assim a Commiss:i.o do F'inançns de paro· lhos do guerra do que ó doposltario paro. a
cer que n proposição seja approvaua no gunrda da Constituiçlio, integridade da patria
:n•l;. 111 , I'O.ioitndos os m•ts .. :lo, 411 o5" o sub· o garantia dos poderes publicas; mas, lbrça <i
stituido o nrt. '2° pelo sogumto:
confessar, que tomando o exemplo de nações
Art. 2." Emqunnto vigorarem o; nctuaes que toem exercitas muito mais numerosos,
contractos para os serviços do esgoto e illu· podemos com notn.vel economia. consegnil•
m!naçiio, o Govot·no coutinu11r~ u f•zct· o nqucllc mosmo resultado: ser!\ este, pois, o
serviço com a. receita. do seu orc;n.rnento, t•e· nosso escopo.
gondo·SO pelas leis antcrlot•cs sobre esses Pelo reguilLmonto vigonto nas escolas mlll·
contrnclos c leis, que ficam em inteh•o vigor. tn.l'es, o 1tlnmno ptLra completn.r o curso do
Sllla das commlssüos, 20 rio ,i unho do 1805. cn~onhOJ•ia tom do permanecer ausento das
- Costa J1;cocclo.-Lcito lf Oiticica.- Jl!nmos lileiras dos corpos I I annos; sondo tres ostu·
o Barros.- Aquilino do Ama1•al,- Gonm•oso dando os prepnrat.orlos, tros o curso geral,
Ponco. - J, JoH~·uim elo Sou;a,- Lt)opolda um o curso •1ns trcs n.t•mns, dous o curso de
ostado·mlliot• rlo prlmolm cla"o o finalmente
do BulMc.~·.
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dous mnls o curso do engonhnl'in; isto nn.
hypothese do n[o perrlet• um só, quot• por motivo de molostin, quer do roprovnç[o.
Esse longo ostndio oscolnr p1•ojudicn o serviço geral tln Ministorio do. Guorrn.; roto.rdn. o
conhócimonto quo o officinl devo poRsuir de
sous soldn.!los, assim ttLtnbom a. confin.nc.·o. ro·
cipt•oca flUO uns o outros tlcvorn ter entro si;
confllln~~~\ fLUO muiLn.s vozes RO Lot•nn. import[l.nto fn.ctot• om ttt•t•isca.dos tbHos militrwes.
Sómonto c.stn. considoraçiío bo.sta.r·in. prtt•n.
aconsollmr n. rcdncçií.o do tAtnpo de freqnencin.
c.Ins escolas, si outt•n. de ot•!lcm oconomica nã.n

SUDSTITU1'1YO

Projecto n, 17 do 1805

Ar I;. J.n Pico. o governo o.utorisn.tlo n. roor·
g<Lni.<nr os diversos eat,nlJeiecimentos mllitrLros do ensino, devendo reduzir os estudos
thcm·lcos o nmplinr OR pra.ticos, tomando pot•
hr1so o J'oguln.monto n.pprovnllu pelo doct·oto
n. 5520 elo 17 elo jnnoiro do 1874 o ns inclicac;ües contirlns n<L pt•esonto lei;
Art. ~.n A instl'ttcçiio militai' compt'O•
hencln :
vi osso om of;Cg'll hl:L foJ•t.alOL!Ill' JIOH~n P'lll~IL·
a) o ensino clomcnbu• OII}H'imario;
monto o ó quu Oil n.lumuo~ militnt'Otl,olllqua.nto
frequentam as escoln.s, Jl~t·cotmm todo~ os I~) o ens!no socun!llu•io ou pt•opa.l'!Ltorio;
voncimento:t comu ::;i 0111 cJl'octivo oxorciciu ~~ o cnsmo supot'IOJ' tL•c!Jmco o profissiono.l.
tle sou> postos no sorviçn dos corpos; isto ó, U Jlrimoiro seriL P<Lt'n "' orplu\D:i llihos elo
recebem o solclo, cLttllO., ~ra.tiflciLI;üo do exer- militares, rnínistrado no.~:~ collcgios miHtaros
o pa1•a. n.u prn.ço.s do pJ•et nas escolru:; t•ogicício o qunntitn.tivo pnrn cri:tdo.
Na Suisso. o Estados Unillos do Norte. J'cpu- montnos ; o sagurulo JULS escolas propnrablioos cujo.s instit.uições o.dmiJ•o.mo~, com seus tm•ius o no Coliogio i\!ilitn.t• dn Capitnl Fopequenos exercitas, prestn.-se mnis nttcnQiío derul, o o tm·ceiro llnuimonto na Escola Mi·
pa.rn suos escolas militaras, ensinando iitat• <ln Brazil com só•lo om um ponto do tot•·
sómento o indispensovel i• profissiio dns rlloJ•io nncionnlci oscoiha. do governo.
nrmas: imitemol-ns ttLmbom neste particular. . Parngrapho unlco. O ensino tecilnico so
As monn.rcbins ouropea.s, com seus nume- comporíL de deus cursos, sendo um /}arat,
rosos oxot•citos. restJ•ingem o numero do cu.n- compt•eilendencln o estudo completo, theorico
dilll\tos ús oscoln.s 11. pequemL l'Drcentagem, o o pratico d11s tres n.rmo.s combn.tcntes · o
poucos est!Lbolecimentos do ensino mantórn outt•u espcclat dcatinndo tLO~ otllciaes Quo,
vara a in~truc~ao militnr; entretanto, não tendo obtido approvaçõ"s plonns om todas as
lhes faltam os conhecimentos indisponsavois mo.toriiLB do primeiro CUI'80, pretenderem ser
classificados nos corpos do ostndo-mn.ior do
á nt•to da guorro..
E' a osso oujectivo que pretendemos chegnt•, 1 classe o engenheiros ; curso que compro·
não do momento, mo.s com o.lgumn. domara ; hendert\ o estudo dos serviços proprios destes
deiJmndo, pot•óm, desde jti apontado o en- corpos. O primeiro sm•á do tJ·os annos o
o segundo do 1lous.
mlnbo quo para IIi nos conduzirá.
Para sanar o mnl que so nota na d unlidndo Al·t. 3." A llppJ•ovnçiio plena em todns as
do progrnmmns de ensino, conviria, limitada matarias quo constituirem o cm•so geral di•
a direcção dos estnbolecimentos do etluoaçiio direito ci nomeaçiLo de o.lfores nlumno, sc\
milltat•, sujeitar num conselho superior totlo sendo permitticln a mntl'icuia no curso eso estudo dns matet•i<Ls que hojo são do com- pecial nos olllciaes quo tiverem prationdo
llurn.nto um o.nno cm um ou mais corpos
lletencil1 exclusivn. do cnlltL cong-rcgn.çiio.
Para " obtenção, siniio no todo, pelo menos at•t•ogimontados de qualquer nrma.
cm parto desses resuttndos, pousa a com- A!'t. 4." Na relbrmn ora o.utorisada, o gomissão que o primeiro passo o. 1lnr será re- vot•no, consultando o Interesse publico, aproformar os divm•sos estnbelecimontos do ensino veitnriL o pessoal docente e n>Jmlnistrativo
milltar, no intuitu do t•cduzlr sou numero ris segundo suns apticlúes o direitos adquiridos,
necessidades reo.cs do oxercit.o, u.mplin.t• us ol.Jorlocondo no r~ogutnte:
estudos prnl.icos e profissiouaes, com sup- .1~" Os lentos o ~ro,fuss~re~, ql.to.l' civis qum•
).ll'essiio elas <lisciplinns quo nüo tonlmm mJllta.rcs, com dn•otto:~ a vttnlJctedade o que
tmtncdiiLtn. n.pplico.çüo ó. Clll'reit·a militru·, con· cX<.'Cdet•om :'ls uOVILq ucco.-,siUadcs llo emano
seguindo·se tlosso modo chn· no olllcinl quo militn.t•, serão :Lpt•ovoitnr.los em outras t'uncursar ns cscoln.s mmittn•es 1t verdadeira cçiies Jmi>licas ou postos cm disponii>ilidudo,
instt•ucção quo lho ó nccessal'in no llm a quo pet•cobondo ncstu cnso os vencimentos Uo
se destino.- deti:mtler rt into:;t•idn.llo dn.patria, cttrgo o.!.U scrom:. n.provoitndos po.r'IL o.s vngo.s
n Constituição o ns lois, o os podot•os consti- que do flltUt'O HO dOl'OlJ!,
2," Os lontcs o. protbs:·mros militare~ que
tuidos.
A Commissiio cont.ltmsu. suu..<; it.lúns uo pt·o- nüo iurom vit~Liicios soriio dlstt•ibuidos tJclos
,iocto nunixo, 'I uo npJ•eson~• iL sn!Jedo!'in do cm•po~ tL quo pet•toncorem, o os civis dispenSonntlo, Olll suuslltuiç[o do quo l\>1 sujeito llO sndos dlls commissõos um quo se acham no
maglstol'io.
seu estudo.
11
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Art. 5. 0 Os lentes o professores que ora so
acham ausentes do suns cadeiras e não se
o. presentarem dentro de seis mczes dtL data
r\n presento lel para renssnmirom o oxei•cieio
do sous cnrgos, consir!eram·se como tendo
renunciado seus direitos.
Art. 6." Os cnrgoe no magisterio dos esln.belecimontos militares serüo de ora em denote
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militar, metbodisn-o em tre• cursos diecrlml·
mulas e Frovidencia sobre o pessoal oncnrro·
gndo do ensino nos diversos institutos mlli·
tares actualmente exietentes.
.
O sub•tltutivo da Commissiío de Marinha e
Guerra ó tomado, de pr·olerencia, para o estu·
do da Com missão de l'inanças no ponto de
vista que lhe compete, isto ó, dar no Senado

exercidos por commi~siio que durnriL no mo.· in fornuu;ões sobre os onus ou sobre as va.ntn·
ximo cinco nnnos, porlondo, entt•etanto. o gens que ndviri1o da reformo. o.o Tbesouro i
serventuario ser reconduzido, medi.mte 11ro· estudado e;te, mais <Lmplo nas suas dispo·
postiL do. congregação, pO!' lgu~l pel'io•io: sições, o Senado ficará habUitado o. julgar
salvos os rllreltos it vitnliciedado dos actuaes dnquulle.
lentes e professores.
O ensino militar exlgo do poder publico,
Art. 7.° Ficam reunidas as escolas pr•~pa- eegunrlo o orçamento do corrente oxorcicio,
ratarias desta capital ti. pratica do Realongo, mantido na proposta <lo Governo para o
o a de Porto Alegre i• do Rio Pardo, com a exercicio do 1896 a qunntia de 2.073:431$,
denominação de escolas preparatorias e de distritmida da seguinte fórma·:
tactica, nas quaes serão ministrados o ensino Escol~ superioJ• de Guerra... 161:040$000
secundario e o pratico das Ires armas, indis· Escola Militar dn Capital Fe·
pensaveis i• mnt.ricutlo.. na Efdcola ~R!llitar do
dera!..................... 257:520:i000
Braz11 • A pr1m01m eru. suosu e no oa 1 en~o. Escola pratica do exercito....
9:140$000
Dlstrlcto Fcdm•a!, e a segunda no Rio Pardo, Collegio Militar ..•......•.. , 350:780$000
Estado do RI~ Grande do. Sul·
Escola Militar do Rio Grande
. Art. 8.' Sao supprimfflas !'S escolas s,upe·. do sul.................... 240:760$000
r~or de Guerrda, Preparatordla do cearade o. Escalo. tnctlca do tiro........
6:520$000
de sargentos a ~apita 1 ~e era1' vo1ta~ o o Escola de sargentos .. .. .. .. ..
55:351$000
curso daquolla primeira escola, convenr.ente· Escola Militar do Cetirfi ...... · 108:740$000
m~~te nlterad~, o. ser professado na l•,scola Escolns reglmentnes...... ....
38:040$000
M1litar do Broz1l.
d
. . Gratificações e premias.......
36:000$000
Art. _9.' Os al!'mnos as escol~ suppr1m1- Corpo de alumnos... .... .. .. 803:640$000
das so1·ao ndm!tt!dos nas reorgamso<las, pro·
seguindo nus matarias que lhes faltarem para
Total...... 2.073:431$000
completar os cursos novamente crendos ;
_
satisfeitas as exlgencins reKulamentares.
A Com,!Dissuo de Marlnh~ e Guerra propo.e
os menores, porém, da oscoln de s.~rgentos a rerlucçu~ desses e~tabe!ec1mentos a duas ~s·
que niio forem reclamnd<~s por seus paes ou colas prntrcas com sê~e no Reale.ugo, no DI~·
tutores, serilo distJ•ibuidos pelas companhias ti'ICto Federal e no Rio Par~o, !!J•tado do Rio
dil a1•tifices 0 operarias dos nrsenaes de guerra Gran• 1e do Sul, sob a deuommoçuo .de-escolas
conforme suas idades e aptidões, ou pO!' outros prepuratol'la~ e de tactlca; suppr1me ~s es·
estabelecimentos de ensmo profissional.
colas: Super1or de Guerra, .Prepnrotor'." do
Art. 10. Para tornar etfectivf> a autor!· Ceará.e de sargentos da qap1ta.I Federal, resação conferida pela r.reaente lei, fica o Go- orgnmsn ~ Colleg!o Miiltar da ~apita!, as
verno autorisndo a abrir os credites neces· escolas regu~entaes, quan~o no ensmo, e crea
so.tios.
o. Escola Mlhtar do Brazll, tu.d~ ~e accordo
AI•t 11 Silo revo<?Rdns as disposições em com o pluno que propõe, de di v!d~!' o e.nsino
0
ontr • 10 •
em tres cursos: elementar ou prlmnr!O, se·
c
ar •
.
_
cundario ou prepnratorlo e superior ou te·
Sala dns sess~es, 12 de .Junho de 189o.- chn!co o profissional.
JolroNciva.-Almeida Barrcto.-Rosa Junio1·.
O plano é completo quanto ás inslituições
-Pires FerJ•oira.
existentes; si a despeza tenderü. o. n.ugmentar
quanto as escolas do Rea!engo e do Rio Pardo,
t\ certo que dimlnulrli com a do Colleglo MiA Commissiio de Finanças teve presento o Utar •
A suppressão proposta, como acilnn ficou
projecto n. 4, do corrente .anuo, otrerec!rio
pelo sr. senador costa Azevedo que die~õe dito, importa na reducçiio da• despezas com:
sob1•e a fusiio, em uma só, das escolas m•ll- Escola Superior de Guerra... 161:040$000
tares da Republica.
Escola MUita!' do Rio Grande
A esse projecto de lei acompanha um sub· do Sul •• ,.................. 240:760~000
stitutivo dn Commlssilo de Marinha e Guerra Escola Militar do Coará....... 108:740~000
que amplia o projecto apresentado, cst~n·
dendo·o a umo. reforma completa do ensmo Provindo dalli a reducçiio de.. 510:540$000
Son•do v. II
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Havendo compcnsnçãodo augmento d~ dos· O SR. DnmNoos VrcENTR-Procurci justi·
pezn com as escolas de tiro poJa ti' minuiçito ftca.l·o pnr~t tl!spensM'·mo de novos explicações
ando Collegio MUltar, paroco. que pódc-se CS• ,; pot• ncoso t'm· impugnado pnt· alguns hon·
pernr do projecte a r•calldndo da economia n:1 mdos collegos, ou sl outros infor•maçõcs elles
cifra nclma.
precisem
E' poi•isto que a Commissiio de Flnnnçns O projecto que vou apresentar jo f•>i npro•
não descobre n ncce.lsidade dn disposlçiin con· sen~tdo nn Camnrn dos Srs. Deputados, mas
tldn no art. lO do substitutivo d~t Commi,siio de modo mcompioto.
do ~!nrinha o Guerra, concedendo ao govcr· Pnrliu, Sr. presidente, e~pcrnr quo esse
no autorisação para nbrlr crorlitos <JUe, pelo projecto lit n.pt•esontntlo rosso enviado a esttL
plnno nssim delinen.do, nií.o sm•ão necessnt•ios. Cnsn. pn.ra oftel'ecet··llio emendas i mns, sem
Este plano ó neonsellut!lo pelo governo nu e;per~tnçrl qne ar;uell• Cnm do CongreRSo o
relntot•to do Sr. ministro ri fi guerra, onde vem remetta a tempo de ser convertido cm lei,
oxprcsrm. o. vo.ntn.gr.m para o ensino militm• o tomei n. delibm•o.ção do n.pl'e:'lentn.t• um outt'O,
a economia pnrn os cotl·cs publicas, si cllo for habilitando o Congresso n ndoptnr áquello que
nccclto pelo CongTcsso c autorisndo o governo m<tis rlept•cssn mm·ccer n su!L npprovnç[o. O
a executnl·o.
pro,jecto nutorisn o governo n litzcr acquisl·
Entende a Commissiio que scr•it rle melhor çüo dn propriedade dos impot•tnntes nego·
alvitre autorisnr o govct•no" lazer n J'olbt•mn cinntes Hnn'i·Rnnd c Companhia e de out.ros
dentro dn verba consignaria pelo Poder Lo· to!'l'onos contigues 11 casa propriedade, per·
gislntivo, na lei do orçamento, onde podot•:'t toncentcs nos herdeiros rle l'J•odorico Martins,
ser o plano d~t reforma amplamont.o esturludo tio A. Moircllcs e tnmbom ~ Allb.ndc.gn dn
o fixlldn a despczn quo eJie trará; hnsta p!Lt'n Victoria, no F..spirito Santo,
isto ~>utorisar o governo n disMbuir o. verbo. Os OI'Çllmentos do anno passado c deste
-Instrucçiio mUltar-do. lei do orçnment.c, de nnno consigno.m p:trn mellwro.mcntos do. AI·
necordo com a reforma que fica autorieado a ilmdegn do meu Estnrlo a quantia de JOO:liOO$,
fazer.
do que apenas foram despendidas uns
Por isto, entende o. Cnmmissão de Fino.nçns· 10:000$000 .
que merece o seu aecordo o substitutivo <lo. O orr;~tmonto clctormino.do poJo minsitr•o dn.
Commissiio elo Mo.rinhn e Guerra, suústituin· fo.zcnda para osso meihornmento, segundo
do-se o art. 10 pelo so~ulnte, que otror•ece:
disso o ongenheiro militar enco.rregndo rio
Art. 10. O governo Iili'~ n distribuição dos litzol·o, montn a 250 contos rnais ou menos e
creditas da verbtL-instr•ucr;iio mUi to.t·-do n proprledn.do juntamente com os tei•r·onos,
accordo com o. prenonte relormn, fixando n cujo. acqutsíçiio o projecto nutoriso.em minlm
despezn com cndn um dos institutos de ensino oplniiio e poJo que conversei com proprictnml!Itnr dentro da consignaçlio fixndo. na lei rios e com o inspector do. Alfllntlego Jo Es·
do orçamento.
Indo, não po,lerüo exceder talvez de 200
Deste modo, haverit certczn dn despeza n contos,
·
fu.zer, que niio sor•i• excedido.; si houver re· O orçn.monto, r•epíto, segundo disse o cngo·
ducçii.o, eilo. rosuitnt•ú. em bem do orcn.mento nheiro encot•rcco.•'o de illzei·O, pr•ojecta o lO·
e dos cofres publicas,
vn~t~tment.o do edificio <!a lormn que '!' ropnr•.
sala das commissücs, 27 de junho tlc IS05, tl<;ao funcclone no pavtmcnto HUpori?l' o os
-Costa Azeoedo.-Lait• a Oiticicr~,-Gcncro.<a ~rm3!!ens da alfnndega flquern no pavnnouto
· Ponca,-J. Jo,quimdc Sou;a,-Mornos Ratros, mtbrtur.
.
.
-Aquilino do Amru•at.-Laop ..ldo aa Bu!Mes, . ~as me parece ma1s_ convontonto a ,aCfJUÍ·
.
.
stçao que p!•oponho, nuo só porque sem mais
A rmprlrntr, para entrarem na ortlom dos oconomicn para os coli•cs da Uniiio, como
trabo.Jhos.
nlnda porque nüo pcrmettindo o. consolldaçüo
E' posto. cm discussilo unicn e som rlebn.te das allanrlogu.s u. collocnção junto deste de
approvada a rodacçíio final do projecto do outros nrmazons, 111zendo·se n ncquislçíio pro.
Senado, n. 12, de 1805, que tr•n.nsfero para o posta, todo tol'J'eno ~uo fico. juntoú. ullimdega
domínio do estado de Mal to Groaso varias antro esta que ó edificada na praça com igual
pr"prlos nacionnos do que a Unlii.o niio pre· nomo e o bccco dcoomlnndo Mnnoel Alves,
cisa.
pertencera ó. União, ficando ointln. a nltiln·
ilegn. com maior e>pnço o com docas par•a
ntr•ucamento do muitos navios.
O liõr. Domln;;o• VIcente-Vou Sttbomos que •só os navios que atracnm
n.'[lresontnr um pro,locto, o Senado nii'' se sor- pngum c~tbotngem,de sorte, que só permJttindo
prohendortí, dlzen,Jo.Jho que oiie nilo diminue o caos Jogar p~trn um, n Uniiio ilca pr~judi- .
despeza, antes augmento..
cacln, porque os qne atrn.carl<Lm pela fn.Jtn do
O SJt, Co&I,JJt) Cr\)tros-1111 dc~pczo.s utols, espaço dcixão do Jilzor n.tmcando uns atrtiz de
nccessarlns.
'
·
outros, o o.indn mais sendo os armazena
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muitos pequenos •üo quasi todos osgcnaros
dcs~nchndos sobre ngun..
S1 ~ssn prop••iedndc fosse adquirida om
tempo opportuno, a União lucraria com isso
porque teria feito ncquisiçiio do prcdio pela
quantia do 80:000$, quanto custou aos nego·
ciantcs que nella fizeram obras, ao pnsso que
hoje tcrli 11o pagar 0 duplo porque ns pro·
priHdndos no Espirita Santo toem subido muito
de valor.
A nlfandega, nlóm de seus ncn.nhn.dooarmn·
zens o que ja levou o governo a alugar uma
caso por 300~ mensaes paro o deposito do nl·
gumns mcreadorins. tem um pessoal muito
pequeno que, com ditnculdnde, póde ftscnlisar
o dar desembaraço a• morcadorlo.s.
Snbo u Sonndo, porque ó uma consa sabida
de to1los, que o Eotndo do Espirita S11nto pro·
gt•ido c que seus gcneros vão conquistar pro·
ços nos mercados europeus o norte·nmericanos.
A Al1llndoga do Espirita Santo rendeu em
1802 mais ou menos 000:000$, no passo que
·em 1804, no ultimo exerciclo, as rendas com
que entrou pnm os cofres da União triplica·
mm, siniio quadruplicnrn.m.
Em 1892 entraram á barra do Estado 45
navios de lnrgo·curso; em 1803, I li o em
1805, 150, o que dá idóa do progresso doEstndo l!o Espirita Santo c da vantagem que
tem a Uniiln em lllzcr acqulsição da proprie·
dade de que trata o meu projecto.
Conheço que o Con:;resso estli preoccupndo com a reducçiio das despezns e disposto, segundo constantemente ouço aqui
falln.r, niio votar projecto algum que nutor1se
de.•pezn..
Parece·mc de alguma fórma justificavel a.
deliberaciio do Congresso; mas penso que "
despeza de guc trata o projecto é daque•lo.s
que si niio for foi ta jti, terá do ser feita mais
tnr•le e com mais Sllcrlftclos paro. os cofres do.
UniiLo.
Pediria licença ao Senado para lJ•o.to.r de
outro assumpto que interessa, niío só no estado que represento, como ainda a Uniilo.
Que••o 1·eterlr·me I• compra do mateJ•lal llu·
ctuante para a alrandega do Espirito Santo.
Em 1894, o anno passado, fui consigna~a
no orcn.monto a quantia de 70:000$ paro. a

O Sn. EuGENIO AMORI~l-Apoindo.
OSa. Do~mmos VIoE:'iTE --O seu p!'ocedi·
monto tem slilo correcto o ollo tem procumdo
pelai', honrar 11 sua posição o •lellmdol' os tilroitos do estado quo roprosontn.
O Sn. RAU<.INO HORN- Então pam que
protestou cont1•a a sua cleiçiio?
O Sn. Do~mwos VICESTFJ- PJ•otestci,po•··
que enten•li quo o estado nilo lho devia já a
obrignçiio do uma cndoim. o nlóm disto, prin·
cipalmentc, porque era incompativei por sm·
vico·presidonto do estado para aeceltnr o
mandato do deputado.
Nüo cotou arrependido do mo ter opposto iL
sua clciçiio. Mns do facto do oppo•··me a olh•
no de reconhecer os seus mm·itos o os seus
serviços, Yao uma distancia cno•·me, e ou sei
fazer-lho justiça.
.
Os Intentos do nobre deputado foram, o nílo
podiam deixar do Bel', habilitar n alfandega
do mntm•inl preciso paro. o sou serviço.
Entretanto,o inspectOJ•nomondo pamnquol·
ln. nllimdegn., Jogo após sua chognda no esta·
do, mandou entregai· a um particular, pot•
uma casa do commercio, dh•lgida por cida.dilos muito hom'lldos o distinctos, a quantia
de 36:000.~ c ainda o lilzia com tant<L procipitaçiío,quo peditt que essa quantia tusso posta
ó. dlspo;içüo deste particulat• aqui no Rio do
Jan••ro, por tolegi•a.mma.
A allilndega precisava. de uma lancha a
vapor, não para o sorviço da visita dos na
vios que demandassem nquoilo porto, mas
para reboque dnquellos que o procisnssom o
ainda para o caso do naufragio, como se tem
dado diversas vezes.
.
Nestas condições uma lancha a vapor. se·
gura po•leria dar até receita ti. Uniilo; entJ•c·
tanto, que a compra feita e p••ejudicinl, niio
só porque o material é de pes.<imn quolidnde,
como porque nilo se presta no fim que natu·
ralmentc o autor da consignnÇlio teve em
vista.
Penso que o chefe de qualquer repartição
de fazenda nilo póde nppllcnr us verbas con· .
slgnadns nos orçamentos,. sem autorlsação do
respectivo ministro visto como com a ncquisiçüo da lanclln. tJ•n.rin augmonto de pe,..on.i,
não incluido na tabella respectiva, como fosse

ciu.tivu. do um !Ilustre deputado do meu ostndo a quem não me ligam, devo dizer, rc-·
lnçiles de amizade, porque tu i um dos poucos,
que a!U se oppuzeram com o sou voto o com
os recursos do quo podlu. dispor a ossn.
eleição.
Mas, Isto, Sr. prcsidento, nilo me obsta de
• dizer que nlnguem melhor do que alie tom
advogã.do os interesses do osta1IO, tem sido
activo, zeloso, Interessado pelo progresso do
.estado, que o fez seu representante.

Lembl'o·me que em 1803 consignou·se no
areamento u. quantitL de •1:000$ para obras
militares, c o inspector da alfandego. de ontüo,
o sr. Godoli•edo du. Silveira, niio manduu.cn·
tl'egaJ• es,n quantia no engenlieiro militar
que dlvol'so.s vezes a pediu sem ordem do
respectivo ministro.
.
Dizendo os jornnos do Estado que o in·
specto•• bu.vin. mandado entt•egar num particulnr a quantia de 36:000$ para appllCill·n
ti ncqulsiçiio de mate••ln.l lluctuanto e jul-
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gnndo eu precipito do esse acto, não duvhlei
Inteirar o honrndo ministro ol!L fazehdn •lo
occorrido e S. Ex .. ZAIO<JO como é. exigiu immediatamente que o inspectur dé<Se contas
dos motivos que teve para assim proceder. A
resposta foi a mais severa, concluindo o ln·
spector por declarar no St•. ministro da fnzendn, depois de outras explicnçilcs em linguagem desrespeitosa pnrn sou chore, que naqueiJa data pnssa>'n a inspectoria d:. alfnn·
dega ao seu 1m mediato, a quem s. Ex. daria
suas ordens, porque olle niio podia acceitar

communicaçiio no in•poctor elo que Mvla da·
~llfl'lllu os nll)octos dn •ua cr.commenda· 110
tlilt 23 o insptlctot• ncceitn.vn. os objectos ~ no
dia 25 devia Jllll'tir do Rio de ,Janeiro a lnnchu.
e n halicira.
l' d· · 1
e trOl icença no senado yara im• o omcio
do encarregado da compra (lu):
<111m Sr. iuspectm• da Aifltndoga- Apre>ento n V, S. n conta junta, dn casa eommer·
ela i Bonnia1:d FrilJ•cs, •ln praça do Riu de Ja.
ne1ro, que lot encnrrcgnoltt por mim de clfe·

a.quellu. desa.pprowçü.o, que hnpo 1·tu.va umu. ctUill' n. compra. do mo..tm'llll aonstanto do.

olfensa a seus brios do funccionario pu· mcsmn de que fui encarregado por V. S. cm
b!Jco.
telegl'lomma ri" 7 do correute. Della verá ~ue
Eu não pretendo cansar a attençiio do Se- os pro~~s obtidos naquello praça ('oram muito
nado, lendo parte do artigo pubiica•lo pelo rnzoavets I• lítzcndn nacional, devido a eslbr·
inspector da Alfa.ndPga do Esplrito Sunto ços moas e da respectiva cao;a, afim de bem
quando suspenso, pela entrega dn quantia de corrosponrler tí. confiança dest1t inspectoria·
36:000$ sem as formalidades lo"aes. Mas O moterial ó t~do de primeira quniidade e tt
devo dizer que o inspector não fezprecedet• 0 lancha e baleetra SJto novos e em perfeito oscompra do material de proposta, como dovla Indo. do fluctunçilo, como vm•tí. V. S. do livro
·tnzel-o,
de vtstortns ~ue a este acompanha, de>'endo
Trate>'~, Sr. presidente, dn,' appliooçJo V· S ..mandai-as sujeitor a novo exnme 1l1t
de quantia avulta•' a e de modo a poder ser cnptt.unta do porto para >'eracidade do que
convenientemente aproveitado o materlnl venho de nllcgar.
que se a•lquirisse em resultado de autorisaçli.o. Acc~e>c.~ que doixarnm de acompnnhlll' ao
Entretanto, o inspector da aifande•a niio matl1t•uti .ta entregue ne"a ulfttndega a lancha
abriu concurrencia; limitou-,e depOls para n yapor e a bn!eeil'll pnr niio ter o vnpor que
sua ju•tiflcaçlio a rlizer que di>'er•os nego- fot contractad~ pam cunduc~ao podido accom·
ciantes da praça da Victm•ta tinham se pt·o· modai·ns •levtúamente, mns estat•ó. nqui no
posto a fornecer o material e que eile prere- paquete inglez Croole que pal'le do Rio a 25
rira pessoa de sua inteim conNança.
do corrente. Da relação do material, deixei de
Não houVe concul'renci~, e si houvesse, 0 e1ftlctu~tr u. compra. úo seguinte: Uma barco.
!~spector da nil\lndega nao podia escoihet• de reg13tr~, pot• ~· ter sido 11eolido 30:000$,
smao nqueile que apresentasse proposta muis o que nchet excesBivo; um e;cal•r pequeno,
vantajosa. Disse ello no telegramma (lú):
por ter recebido ordem em contrario ole V.S.,
ceamo niio sei mentir, devo dizer a V, Ex., duas oorretas para ai(Ua e 10 r .. fics por niio
muitos negociantes aqui J?ropuzernm oncar- haver na pmça.-Saude e fl•aternidado.
regar-se da comprn. prefermdo eu pessoa de Victoria, 22 de março de 1895.- Aristides
confiança. Alguns negociantes protestaram. e elo Moraus Navarro,
devo eu dizer em abono dessa muito honrada
praça que elles ni'io andam a procura de mi- Portanto o inspector da alfandega acceitou
galhas, e !nspirn.m maior confiança por seus o moterial antes de ser entt•egue ó. alfandega
precedentes que o nove! negociante prel'erido » do Espirita Sllnto.
Não ba muito tempo, p~ecisando-se do O Sn., LE!Tt~ E OtTtOtOA-·E o Inspector osum" llaiie!ra a 8 remos para serviço da AI· tava autorisado a fazer o. comprn1
fan•lega do Ceará., foram aqui afixados e.dl- o sn.. Do~nNoos y 10 .,,.,'T 1 ~- Niio Eenhor, e ó
tees chamando concurrentes para a refet•tda por isso que tomei a deiibamçfio de trazor
compra, o que vefu me dar ainda mnis con- estas informações no sànndo, o mesmo porviação. de que o inspector da alfandega pro- que fui eu qu~m forneceu ns inJb,·mnções ao
cedeu trreguiarmente, autorisiLDdo um pnr· Sr. ministro do. fuzenda;•.
ticular a comprar o material de que se trata, O inspecto!' da atlimdega juigou·se atti[ausem a precisa concurre~cin,
torisndo a dh•lgir otrenso.s ILO Sr. ministro fia
Sr. presidente, acredtlo que o honrado mi· Jllzenda, porque acauteila>'a os •linheiros punistro do. tazenda, cujo elogio melhor niio lllicos, e eu entendi <lir.er que as informações
posso Jllzer do que citando seu nome sem ibram mlnhns paJ'a chamar sobt•e mim aremacula e respeitado, ha de aooutelar na me· sponsnbiitdade delilll! e do que succeder
dida de suns forças os dinheiros tiio mui •li•· Ou o material ó bom ou niio prosta e '0 sr
tr!buidos; e para provar ao Senado quanto ministt•o niio o póde acceltar .siniio depois d~ •
1~ precipitado o acto hasta-me ler que no dia pl'ecisn verificaciio.
"
li. de ma.rvo daTa o encarregado da compra F~·se um exame na cidade da Victoria,
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ino.s este oxnme nii.o tom p Lro. mim o menor
valor porque o engenheil·o que o fe~ ti o mosmo que, exnmlnnndo um vapor, o deu como
bom e quatro dias <lopols o vttpor não podia
viajar o I~ esto oncostndo, sorvlnclo do depusi to de o:otrn.s
lln.sta Isso parn. n. valiar n parecer do engu.
nhoiro, •i é quo ti engenhoh•n, porqu" h~je
bnsta um suje cto <•alçar sapatos brancos e tra·
zer uma cndernetn. <lebnixo elo braço para se
dlzor engenheiro.
Vou lt1r a p:Linvras deste engenheiro, que
bnstam pttrn· mostrar a sua p1Lrcinlidnde, o
peço desculpa no Senodo de o estar lb.tlgnndo
com estas mlnuciosillaJes ( 18 ):

ha dons nnnos constc•uiu para a recebedorio.
por 2:5011$ umo embnrooçiio de typo escalr·r e
dn.• mesmas dimen,ões <la balieira exomlna·
da, sendo poc·ém pregada fi fec•ro e sem an·
teporos entre os banco; e com as almofndo.s
de cortiça.
Elia nffirmou-me que actualmente niio a.
poderia construir si não por preço superior.
Detluzo do quanto exponho, que o preço da
balielra examinada não ptlde ser inferior a
2:500$, asslgnado, engenheiro Alberto A.

Valor do material

Ri&sc.
O Sa. DomNGO> VtCENTII:.- Aqui tem a

Na Europa, o custo da balielra não :JlOdio.
ser menor <i e I .000 l'rancos nem supertor a.
1.500.
O artista naval Joilo Raposa, desta cidade,

opinlrio minuciosa demais do examinador do
moterinl. Elle fez comparações, esm a par
dos preços, sec•viços e tudo mais hovido. o.nte·.
l'iormento.
Avaliou a balieirn e lancha pelo preço dado
pelo compr,dor.
O meu Interesse, Sr. Presidente, e<tá pri·
melro que tudo em zelar os dinheiros da
Uniiio, e depois em zelar• uma n.utorisa.c;ilo,
que a mnlto cust.o f·•i ohtirla pom o E>tado,
paro n applicação do mn.terial tluctuante ao
serviço da Alfandega, e que não se• do bom e
bem applicndos os dinheiros, importA em vir
amnnhii, um qualquer representante daquelle
E'tC\do, de novo pedir outra autorlsação semelhante, e o Congresso Nncionni dizer com
to•le1a justiçfl que niio ha dinheiro que che·
~ue para o material fiuctuante da Anfundega
do E'pirito Santo.
Antes de terminar, aproveito o ensejo de
estar na tribuna para dar no honrado mlnls·
tro da Vinçilo um esclarecimento, pois niio
chega a ser um pedido.
A estaçito telegmphica do Estado do Espi·
rito Snnto eHm arrumada, e ho. 3 ou 4 annos
aluga-se um edlftcio por 300 ou 400$ men·
sars, para nelle t'unccionar a escaçiio telegra.
phica do Estado. Não me parece que s<\}a este
o modo de zelat• os dinheiros da Uniãn. Alu·
gn.r o ediflcio para uma rep~rtição publica, e
d01nr que o proprio nacional este,ia cada vez
mais a estragar-se, póde ser tudo, menos zelo
pelos dinheiros publicas.
O que me parecia mais conveniente era que
n ministro autorizasse os reparos de que enreco o edlficlo pertencente ii. Un!no: reparos
que, embora eu niio seja proilsslonnl nem te·
niw visto um orçamento, nilo potlerilo custar
mais de 10 ou \2:000$000.
.
E' um edlficio grande, bem construido, so·
mnterinea, e d!L rnü.o do ob!'lt. nostiL clrlnd(l, o lido, e que rocilmente póde ser aproveitado,
valor dn lanclm O. vapot• Corisco, ó superior dispensando a Unliio de estAr a gastar todoa
os annos uma quantia, que nenhum reaul·
a 25:000$000.
Facil ser·me-hin. determlnlLr o valor do
material examinado, si nesta cidade existis•e
um estaleiro, embora pequeno ou de pouoo
lmportancia. Sondo assim o custo da mataria
primitiva, a sun. transformação, o custo da
mão de obra sm•vir-me rleviiLm como bnses na
determinação do~en valor.
Vejo-me entretanto forçado para satlslb.zer
a ordem, decln.T'afla. no ameio rotro, d"
compo.T·n.r untro si ma.tet•in.l fluctunntH e lnn ...
ch1L a vapor ditrerentes pela construcciio,
pela ópoea e condiçiícs em que foram compradas.
Por exemplo, a lancha o. vapor Santa Cru:,
de convez, cujo ca,co é de madeira, foi comprada pelo actual proprie!Ario no pc·eço de
15:000$ cm 1892, a um<L companhia rle navegação .de ArnCil,h\, que "tinha deixa•1odons
annos sem trabalhar. Foi vel'dadeiramente
uma pechincha, porque os actunes proprletarios, lm pouco t11mpn. recmsnt•m~so de ven~
del-a por meno• de 40:000$.
A Leopoldo, lancha a vapor, de rerro, da lotaQii.O dn. Scmttt C1·u;, foi vondldn. lm poucos
mezeá pelo coronel Guarano, por 70:000$000.
A nvoí-.sima Jn.ncha o. vnpor E.<~pirito Santo,
typo rebocador, de aço, com nrachinn Compound, de lotaciio pouco inferia!' o. Santa 01"u=,
solida constt•ucção e bon marcha, custou iL
actual companhia de navegação Vasco Coutinho 32:000$, posta no pol'to da Victoria;
porém, nestas despezas não estilo calculudo•
o tmbalbo, o tempo. e a commlssão que
exponmneamente quizeram dispor em beneficio da companhia os Srs. negociantes Pccher Zinzen e João Rodri~ucs da Silva, alóm
de que esta lancha Ihz parte da eneommenrln
que tem "cnBil consturctot•a de tres do mesmo
typo.
De qunnto venho o. expor, posso nffirm"r
que pelas nctunes condlçiios dos pl'ecos dos
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tado di• nem ó. União, nem no estndo do Esph•ito Snnto.
O ScmLtlO mo dosculpnri• por tcr·lho rou·
bado com estes nssumptos o precioso tampo,
que podorin ser• npphm1do cm cousa muitn
mnis util; mos o Se111ulo acceitara a segumnça !lo que ou n fiz com os melhores desejos,
de sorvir.nmis ti União do que no proprio estado quo represento. (muito bom!)
Vem ó. Mostt, elido o, estando apoiado pelo
numcl'o do·nssignnturo.s, vo.ea. imprimi!' pa.rn
ontmr na ordem dos trnballtos, o seguinte
PnOJEOTO

N,

16

DE

1805

O Congresso Nacionolresolve:
Al't. 1. 0 0 f'OVet•no e autot•lsndo a fazer
acquisição das propriedades peJ•toncentcs a
J.Jnrd~Rnnd & Comp. e herdeiros de Fred.,rico
Martins de Azambuja Meirel!es, situadas cm
terrenos de marlnllíis á rua da Alll!.ndega da
cidade do. Victoria, Estado do Espirita Santo
o contiguns ao edificio d:~ mesma Alfandega,
afim do scrl'lrem de, armazens pura esto. re.
pot·tl~iio.

Art. 2." Fica o governo habilitado a •'espen!lcr a quantia precisa com a ncqui~lçiio,
por melo de desnpropriuçiio nos termos do.
legislação cm vigor ou umigavelmonte, !lo.s
pt•opricdades a que allude o nrt. i'.
Art. 3.' Rovognm·so as disposições em
contrario.
Snlo. das sessões, 27 de ,junho de 1895.-

Domingo.'i ViccHtc .- Gil Goulm•t .- EutJCtlio
Amorim.- Joao Pedro.- 1. ·catunda.

ORDEM DO DIA
Continito. em 211. discussão, com o pn.recer

da Commis2üo de Marinha e Guerro. o com o.

emenda o!ferecida, o art. l' da proposi~iio da
Camara dos Depntodos, n. 7, de 1895, fixando
ns forçus do terra parn o exercicio de
1805.
O St·. Almeida Dnr•••eto-Áoentrar hontem om discus•iiooprojecto de fixaçiio
do forcas do terra, ocho.va·me rotimdo da snia;
sabendo, porem, que se discutia o que tinha
iniciado o debate o nobre senndor pelo Estado
das Alegôas, del•me pt•essa em vil• assistir n
essa discussiio, e tive o.indo. occasmo de OU·
vlr o.lgumas das considerações expostas por
s. Ex. sobre o ussumpto.
Não venho como membro da commissilo de
marinha o guorr~t responder a S. Ex. porqunntojll um illustre membro dessa commls-

SJ1o. encn.rrogou-sc do lltztJI·o ; . e pn.reco-me

que o nob1•e sanador por Alagôns devet•io.
licnr sotisfoi~• com a respostague ouviu dOSftO
illustt•o membro dn comml>Bno.
Venho tão só mente, em nomo da maioria do.
commissiio do marinha o guerra, declarar no
Seua<m que nii.o so pódo nccoitar a emendn ao
art. I' da proposta do govemo, reduzindo o.
forçn do exercito a20.118 praçns. Essa. reducçiio de 8.042 praças vem aitcl",.r... considoro.volmente o. unldado tatictt aos bata- ·
lhõcs que toem a sua t'ormaturn. regulttr.
Quando se transformou o reglmon monat•chioo paro. o republicano, o governo pJ•ovisorio teve necessidade de roorgn.niSttr o exercito, o que fez por melo do decreto n. 56, de
14 de dezembro do 1889, pela seguinte iürmo.:
2 batalhões do engenheiros com 784 praças;
5 regimentos de artilharitl rlo campanlto.
com 2 OiOprn~as; 5 bo.talhões do nrtilbario.
de posicão com 1.045 prar;ns : 12 regimentos
de cavalloria com 4.860 praças; l corpo
de transpot•to com 278 praças ; 30 batalhões
do inlantaJ•ia com 15.30U praças.
'Total 24.877 pl'·•caa.
Ultimamente houve mais um augmentode:
4 batnlhões de infuntaria. 2 J•egimeutos de
cavnllario., 1 regimento do o.J•tilhario. de·
camponha e I batalhão de at•tilhnria de
poslçilo, com o eJfectivo ao todo 1lo 3.241
praças.
Portanto, o olfectlvo do exercito actualmente é de 28.118 praças.
Sl n"'luollo. époctLjó se augme~tnva o numero de praças, como é que boJa podamos
acceitar uma emenda, 1•eduzlndo-o!
Augmentou·se mais o anno o.trn.zado, bo.taibões e prn.çns, dando o. seb'llinte aomm!' :
3.241, numero este que unido nos 24.877dtt o
total de 28.118 pro.çns.
Nilo sei porque o. p1•oposto. do governo
vem com 28.160 pJ•o.çns!
Ainda. niio foi discutido o orçamento do
Minlstcrio da Guerra na outt•a casa o parece-mo que se fizerem uma t•educçiio, niio de
8.000 o tantas praçns, mas, de 4.000 e tantas,·
ficando flxada o. fot•ça em 24.000 e tan ttts praças, lato niio altero. o. unidade tatica dos batalhões. Parece-me que o Senado poderá acceitar umo. emenda nestas condições; e, conversando particularmente com o Sr. ministro da
guerra, S. Ex. disse que niio h11via duvido.
nenhumo. cm acceito.r esta J•educçiio.
A maioria da Commlssiio. de Marinhn e
Guerra vao mandar uma emendo. nesse sentido, no. qual comprehendcrti tombem aro·
ducçiio do numero do alumnos da Escola Mllltar, que, em logat• de ser composta de 1.200
~roços, sel·O·ba de 800, visto como entende o
~r. ministro que niio existo alll ncommodaçõcs, para serem o.lojadas 1.200 pra•:as,
Tro.ta·se de uma. t'D?.iio de forca maior, o,
pai• isso mesmo, nccoitnvol.
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ver pur.rda!' pelo projecte. E' necossario que
estejamos prevenidos sempt•e •.••
Os ILrgumentos do illustre presidente da
Commissão de Marinha e Guerra,em f11vor d!L
t•cducçüo nas oscu!ns mtlitares, falha. No
Cea1'Ü. os o.lumnos frequentam o curso e não
lmbltnm o edificio ; são oxter•nos c o edlflclo
da Escola do Rio Grande comportrL foigadamentc 300 n!umnos; assim, pois, não vti rHziío
para a proposta do sen illustJ'C collega. De·
mais, dnve dlzct• a verdarle... Acha que nos
devemos preparar para <let'ender o territorio
da Patria o n Republica, constuntemcnto
ameaçarias, e pm• isso pede no Senado todo. a
prud••nCltt n11 votação desse projecte, que
reputa de interesse nacional.

I'.':

DE ,JUNHO DE

Demais, a n.gl(lomornÇt1o do prnçus nnqucUa
egcola podot•ú dat• iogut• a epidemias, como jit
tom acontcctdo.
O S!t, PIRES FEllRElllA- Ntio tt•atn-se EÓ
da f~co!a existente ncst~ capital.
0 Sit. ALl\lE:IDJ\ BARIUtTO-Bem; Ó cstn. o.
opinião do sr. ministro da guet·r~; não pÓlio
um alojamento tão pequeno tbrnecer commodo para mais de SOO praças.
·
U>t SR. SENADOI\-As out,ras escolas não
toam lnternntc.
O S!t. Pmms FEnREillA-Ainda melhor.
O Sll. AI.>IElDol. B.IR!:ETO-Aiuda melhm•
não senhor, po1•que niio podem todos assistir
as nulas, aprender to·lo.< as disciplinas noccssarias cm numero tiío cre•cldo.
Parece-mo que n. omentl~ ofl'erecidiL pela
maio ri• d!L commiseilo ó perfcltamen to acceitnvc!.
Nada mais tenho a nccrescentar.
Vem t\ Mesa, ú lido o posta conjunclamanto
em discusl:!ilo a. seguinte
Emenda da maioria da Commíssiío de Marinha. o Guerr·a :
Ao art. 1• § I• em vez tio 1.200 digo.-;e

1895

o Sr . •Jonldm Cntnndn estava
longe do pretender tomar parte na diseuasiio
dosto pl'OJeeto do lei, o se não fos;e o aparte
um pouco malicioso do illustre Senador, que
acaua de sentar-se, continuaria silencioso.
o SR. PmES FERREIRo\ declara que se o ora·
dor ncbou o aparte malicioso, retira-o.
o SR, JoAKI~t CATUNDA acha quo foi grave
a accusaçi\o, 1\ qunlrleve responder por nmor
t\ sutL pt•opria di~nidadc. _O discurso do nobre
SOO.
Sena•lor foi um:. accusnçllo vehemente contro
Ao mesmo at•tigo § 3' em vez 2R. HlO pmços a arlministmçüo tuililllr do govot•no que
- diga-se 2•1.118.
findou. Esteve iL fronte desse governo um
' "
marechal dos mais diotinctcs do exercite
s. "' Em 27 de junho .de JR05 .-.!/me ida brazileiro; e se outras accusaçues podem ser
Ilartcto.-JotTO .:.Vcica.-Rosa Junio,..
feitas n. esse íllustre rno.rcchal, Rcguramt~nte
niio se lho podo 1\lzer a de JiLlta de considera·
O ~~- • Ph·c~ F~r•·eh•n niio çü.o e nmor iL cla.sse :i. QtlC pertence.
podo estar de accordu com "Com missão do o nobre Senador disse quo não temos torça
Mat•!nha e Guerra posto quo olltt, por intm•, militnt• or•anisada; equivale isso a dizer que
mcdto do seu pt•csldcnto, ntnrme cumprir o o oxcrcit~ composto de mais de 20 mil bO·
penstLtnonto do governo. Entendo que se mens ó uma 1\lt•ça militar nnarcltisada, por·
niio deve tiLzot• " J•educçiio proposta · uo que tanto valo uma força. militar niio orgamomonto actual a Nnr;iio nii.o pitdo dispe;lsar nisadu. Quem ó, então, o respousnvel dessa
os el~ll)ontos g~rnntidores lln m•dom o rln dcsm•ganisaçiio!
cstabthdade dasmstituiçücs •.la ViiiiOB,e niio tl Pot• coincidcncia feliz, o rosponsnvel pela.
t•emoto o tampo, quanto ó ditllo-il levantar-se, I o1••anlsnçiio ou dcsm•gani>nçito da nossa força
do um dia para outro, contingente de gm•rra. militar foi, no tampo do imperio, no• ulll)llOS
Durante a t•evoltn os piLtriota~ accudimm momentos, o a,judnnte gcnet•tL! rlo. exerctto;
com ncondt•ado nmot• o nob1•e cntllusiusmo ao durante o governo pt•ovtsorio o Mmlstro da
appollo dn Patt•ia ; bObt•nv!L lhes cornffem c Guerra, o durante a Republica o magistrado
boa vontade, mas os olllcines que comní'nnda· supremo da naçiio, pol' consequenoia a o.ccusa·
ram e;ses valentes podem dizm• as ditncui- çilo ó feita no illustro marechal, que de certo
<lactes com que luctttt•:tm para cxcr•cittLrem ni\o a merece.
e.sscexorclto do inoxpcrioutcs,qucmal ,ablam Nilo tilltou força militar organisada, mas
ltdarcom :ts armas model'!lns. Níío devemos sim torça sulllciente po.ra debeilar a revolta.
exigir do povo esse sacrltlcio ; sabe que no Orgnnisa-so a fot•ça milita!• paro. outros fins
momento angustioso os bt•azileiros corl'eriio o não contando-se com revoltas, que podem
cm dclbsa da I'atrla, mos ó meU!Ol' po.ra o.s sm·~lr de repente.
nporo.çües de guot•t•n um exorc!to t•ogular oorador 1\J.Ua, ~amo costuma, com multa
disciplinado convenientemente do que uma t\·anqurzu: foi mtliltlr, c dl~ stnceram••nte .
multidão aiho!n ao mauojo de armas 0 ti uo Senado e i1 Nnçi\o quo tom o. Idolatria das
scioncia bolllcn. Domai•, niLo tl somente poltts glot•hts militares. Foi •omprc pelos grandes
rovoitas evontuaos que ontonrlc do sou de· oxm•citos o !'Olas grandes bMal11as; nilo ti
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pela pmz universal, que é o paraizo dos pol·
trões · não se alista Iii; mas a Naçiio preCisa
do economias, O dnhi O dever do indagnr•Ro
se nos é conveniente um grande exercito
actualmente, ou niio.
QUitnto ó. paz interna, lembra o orado!' que
os Estndos da Federnçfi.o ot•gnnisaram peque-

ás suas vistas ambiciosas, nos seus Intuitos
anti-pntriotlcos.
,p,.ra Ines Inimigos o exercito 1 ó teira•
mente inutli.
Concluindo, nclm o orador que deve ser

accei ta a emenda do. maioria dn Commissü.o,

porque reduz o exercito no num,.re de praças

nos exercitas estndunes, 11-lgum" dos qunes nr.ces.sn.rins, _o consulta os interesses econo·

tem todas as armas. O exercito da Unliio niio
tomo. parte. como outr'ot•n, nn serviço dn.
policia •los Estados; só faz a guardn dos cd I·
ftclos federaes, e nnrla mais. E' isto .iii uma
raziio para a rliruinuiçüo do estado cJfcctlvo.
Com relação ao exterior, o o!'lldm• most1·n
que nilo ba receios de luta com as potoncins
estrangeiras, nem pela lado do norte, nem
pelo lado do sul, e que, portanto, é desnecessario ao Brazil, potcnch• agricoln, que pro·
c!Sil de braços, para planta!' cnnnn, para
colher café, para plantar aigodilo, Ulll cxer·
cito pnra a guerra.
Si outr'or&, no regimen Imperial, lO mil
homens eram bastantes, não obstante o serviço nas províncias, pa.l'o. garn.ntlr o. integri·
dado e a 11ignidade da patrio,niio ó ''e suppor
que com a Republica nü1 o possa fiLzcr e<te
mesmo exercito elevndo,como quer a emenda,
a· 24 mil homens, ou a 28 mrl, como quer a
proposta.
Com referencia ii defcza da Republica, que
se deve garantir, como 1lissc o nobre Senador
~lo Piauhy, pergunta o orador quues são os
miml~tos da Republica !
A revolta estú. vencida, e já niio ameaça a
Republica ; no l~lo Grande do Sul n lucta ó
estadonl ; mas o orador tem ouvido fullnr om
sebastianismo, Conhece dous sebastianismos

mie os do Theseure.

0 Sr.GomeM do Cn .. tro(l)-Niio
cewlemne o Senado a minha presença na tri·
huna para tratar de um assumpto que, pela

sun. natureza, estava especialmente reser·

vndo nos genernes que toem assento nesta
Cosa.
Nunca fui, Sr. Presidente, om relnçiio nos
corpos militares, slniio um simples soldado
•ln reserva, um guarda nacional da minha
parochin. (Riso,)
Ignoro completamente tudo quanto diz
respeito ils nmdades tactlcas da Jbrçn militar
e nao me cega a vaidade de vir dizer ao Se·
nndo cousas novas em materia tilo conhecida
e tilo estudn•la.
O hom•odo Senador pelo Pinuhy, referindo·
se mais de uma vez oo meu humilde nome,
pareceu extranlmr que ~u. em uma das
ultimas sessões, tivesseju tiJ!cado um requerimento relativo no recrutamonto renliB!ldO
no Estndo que represento.
·
Devo dizm• no nobre SenadO!', com a fron·
queza co1u que costumo fiLJiar, que nilo que·
ro eximir o Estado do Maranhão da obrigação de contribuir com homens para a orgonisaçilo do exercito ; nilo ; é um ilever que o
meu Esta•lo tem cumprido e ha de cumprir
no. Republica, o antigo c o moderno; o mn.ri· com pleno prazer, porque r exercito brazl·
timo e o terrestre ; assim os qualifica pela loiro é a molhar garantia da dofeza de nossa
natureza do elemento, atravós do qual tem de dignidade; e ató espero que será sempre a
chegar a esta capital o I'Cl.
melhor garant!IL das liberdades publicas.
Pelo sobastillnismo antigo o roi dove vir (Apoiados,)
através rlo oceano; é •ln bahia do Guanabam Levantei-me e hei do continuar a fu·
que alongam o.s vistas para o Atlantlco os zel-o, agrade ou desagrade a quem quer que
Slludosos fieis ; para outros é pela Estrada rle seja, contra este systcma, que direi infernal,
Ferro Central que deve chegar o rol. Ellcs de do>respeitar-sc a lei, o p•·incipalmentc a
niio estilo unidos, estilo em pontos diJferentos primeira lei do paiz, que é a Constltuiç~o.
actualmente : os primeiros, os antigos, retra- Eu nilo fitzla parte do Congresso Constihidos, anlmndos pela snudnde, comprazendo- tuinte que decretou a Constituição de 24 de
se nas recordações do passado, e esperando feveroil•o, e tomo a liberdade de dizer ao Seque o seu rei se enthronlse pela incapacidade nado o que penso a respeito rio algumas de
governamental da Rupublica. Os outt•os, um suas disposições.
pouco agitados, quas1 sediciosos, procumm Acho que ileram entt'lldn no texto constirevolver as aguas, perturbar n ordem pu- tucimllll n matarias que deviam ser rcsorvablica, afim de que se Jaça ncccssaria a vinda dos 1\s leis ordinarlas. ·
de el·rel, e .se o coUoque outra vez no throno, Leio, porém, nos termos mais claros que
O orador, porém, tem fé e espera que, o recrutamento forçado ó prohibldo.
quuesquer que sejam as osoiUaçõcs do mo· Nilo conheço nada mais pernicioso do que
menta, ambó.< os sebastianismos cncontrariio
no patriotismo dos brazUelros,na boa vontade,
na orientnl)lio do actual cholo do Estado, no
patriotismo do Congresso Nacional, obstnculo (I) llste dlscursoo não fui revisto pelooradOI',
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o Governo dnr no povo o exemplo do desres- 0 Sn. DoMINGOS VICENTE-De que modo 1
peito ó. lei.
0 SR. GOl!ES DE CAST!l.0-00 modo que
O governo estó. eo!locndo no ap!cc da sacio- puder.
da•! e brn.zilo!rn,o é natural quo nolle a Noçiio A tolemnoin., levada ~o ponto 1le soffrer
tenha os olhos fitos ; e, quando o Governo ó
to•1a" espocie de injustiças, é
o prunelro a ntZer pouco cnso da lei, n que oImpunemente
que
se
clutma,
na linguagem mal• vulgar,
se deve e•peror doa 'eus subor•'!nado.• 1
oscro.virliio.
, Des~jo que o IJ•!buto do ;anguo. como se O hom·udo Senndor pelo Pi~uhy, que ó um
d1z POL' um1L flgurtl. de rhctorjca, onão pol'quu
dl~tincto general do nosso exercito ...
a~jn a r'u.lldade, p01•q ue de ordinnJ•io Isto já
nao ó t.rlbuto do Sllngue, seja diatribuido com 0 Sn. PIRE; FtmREIR.A-SOU, apenas, CO•
ig~a!dado pr_oporcional pelas populações do ronel par anti~uidade.
pa!Z ; que nuo se mande recrutar sómonte O Sa. GoltES DE CA.BTR.o-Está em vesperos
nnquellns, cujos governos ou não teem !orça do generalato.
P.ara tu.nto. ou nao querem resistir ás ordens o honrado Senador fez a descripçiio do
11legaes ; o que não des(\jo é quo o cidad11o, mais triste estado do exercito surprehendido
confiado no texto da su" prtme!J•a lel, re- pela rovolução.
pouse no lar domestico, no seio da fu.milia o
no ,omtu.nto ,~eo.in. violentnmente n.rranc~dÓ o Sn. Pnu:s FrenuEtiU.-Qunnto ao numedal11 e co~duztdo para as fileiras do exet•cito. ro, e quanto no armamento.
Eis a mmha queixa, e demais, senhores lia o sn. Golr&s DE CASTRO - Eu acho que
um processo ain1la. mais •. , eu l'cceio dizér o V, Ex. exa~gcrou, E' preciso levarmos em
termo;ha. um processon.indo. mais rcputrnn.nte conll•, para julgarmos ~ >ituuçiio para. o
nas noss_as leis, é a !'ohardi~ com que "se pile exercito deante dessa revolta, que foi um doo
em pr111 JCa a violnçao dns leis. OGoverno niio factos ntais infelizes para a Rllpublica, que
tem o. coragem de sustenttw o. violn.çiio e nerrn. era n11turai que lhe faltassem moias porque
o ti1cto,
o
~revolta foi J'elta no mar e não em terra. O·
Esses cidadãos violent~dos, aos quaes son· GoveJ•no teve de organlsnr as torças de re·
to.vo.m prnça no exercito, cunsidemvnm-se sistencin }'ara evitar desemb~rques, e prepa·
como voluntarios; junt11va-se "violencia e o rn.r 111eios fót•a., para. combater o. esquadro.
esro.rneo ao seu 1fesespero. Eis o que cen .. com nutm esquadra. Mas, por feilcidade
surei e hei de consur~r sempre.
•lo Governo, n. inepci~ por p•rte dos Inimigos
O nobre S1mndor deseja que >e ponha em que consumiram o tempo inutilmente, deu
prntica alei de sorteio, Não ••roi eu quem en;f\io ao Presidente d~ Republica para orgase opponhn a es~e deso,jo,quando ,ei que a lei nisa.r a resistencia.
de sorteio é a let do J2niz. Não se! porque, h~ O SR. COSTA AzEVP.no-Essa é a verdade. •
ta)ltOs ~nnos,ainda nuo se paz em p1•atica essa
OSn. GO)!ES DE CASTno-P~rece que esta é
!~1. No Estado d~ Ma•·nnhiio,foi post11 em pra·
t1ca, mas o sorte to nunca se fez por Ji11 t" do u vet•dade.
alistamento.
Em mntoria de exercito, me parece quo a
O Gove1•no niío póde ter o numero do praças ordem nilo póde ser em abstracto ; n organideterminadas no projecto por melo do vo!un- Sttç[o 1lns forças de um paiz dependo princi·
tnrlado; nhi vem o recJ·u~•monto e eu sei que paimente de sua posiçi'to geographica.
o recrutumento pesa sobre os Estados fracos Um pniz. cujas fronteiras s111•m podet'<lsllS
que niío teem governo protegido que poss~ pela org!lnisaçüo mllltar muito desenvolvida,
resistir. E como o Estado que me m~ndou tem por !'orça necessidnde de ter um grande
para aqui está nesse caso, o Senado bu do exercito, de app!icar gran•le parte de suns
permitttr que ou peCJ• mui~o l'CSpeitosamente ronda~ o de seus meios no. orgu.nísaQii.o mm..
lar.
ao Governo o respeito á Constltniçiio.
A poslçiío geographica do paiz lntlue de
0 SJ<. DomNGOS VIOENI'm-Muitns Vozes o modo
determinante na organisaçilo militar.
recrutumonto se fuz nos Estado.< pur ordem OrJL, pe1liNe
á Frnn~a uma organlsnçilo desdos govoJ•nndores I'e>pectivos,
centralisn<ia, <lCSJLrmnmento e reducçilo rle
0 SJ<. GOMES DE CASTRo-Acredito. Sr. Pre· sua tbJ•ça, é pedir o seu aniquilamento. Peslilente, que c~•! a povo tem o governo de que dir à AllemJLnha a mesma cousa ó o mesmo '
ó digno, o Aoverno que tnel'oco. Nilo tenho que desconhecer a sua situação, cercada em
Jl\ n~ llberdndo que é dada, creio n~ llbOJ'dlldo uma fronteira pela Russla e na outra pela
que ó conquistada. Não obstante pertencer n Fr~>nQn, e ntó pela IW.iiJL, que já é uma poten·Um~ escola multo conservudorn mesmo na cia de i• ordem. JIL niio >e dà o mesmo com a
Republica, niio cessarei do dizer que quem inglnterra, que est~ defendida peh1s ondas
tiver aeu ditei to garantido peh• lm Jlrocure como que destinadn por Deus Jl!Ll'll relugio
tornJLI-o garantido de fucto.
•los lntclizes de outros p~lzos; a Inglaterra
Sona,do V, II
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nüo ~roeis~ o niio tom um grande oxot·cito
permanente,
0 Sn. LEITE R 0ITIOJO,\-Tem uma grande
esquadra.
O Srt. Go;>~rmsng CAsrno-Tom umngro.ndc
c~q uadra pat•a as sua; operações commercw.e8,

A lnglatort•a ho,jo estendo os seus !Jraços a
todos os povos; tom om to la a parto grnndcs
possessões e por isso tom necessidade do ter

grandes C!ôlflUO.dl'as.

Senho:es, o qu~ mo p"rcce o por,o licença
com mu1t.o respeito, cont.nndo apenas com n
benevolencia dos tllustres genoracs quo mo
ouvem, o que mo parece ó que o nosso exercito, embora pequeno, devo scr dotnclo dos
meios ~o ~uorra, mais aporloiçoados o de
grande mstrucção. Mo pac·cce que núo devemos e<tar di;sominando pelos Estados ns
nossas torças. Si eu fosse ministro da guorf'D.,
o Senado sa.bo qne cssn. tlosgrn.t;n. nuncu. lm de
se da~ (riso), ou reuniria a maiot· parte elo
exet•ctto no Rio Grande do Snl pat•:c poder
receber instrucçiio, mas instrucção real onde
os soldn.dos tivessem ex.e.t•cicios cantlnuos,
~n.rcho.ssem constantemente, ficassem nguOl'·
rtdos, porque um exercito pequeno nesta,
c?n'liQões.valo mais do quo um ::rnndc o~er
ccto sem tnstrucção e sem disciplina e niio ó
pos'di vel tet· essas rlutts grn.ndeg forQas em
oxercicio sem t•ouníl-us em umu. mussu. mais
ou monos considoruvcl.
Oc·a, St•, Pt•esirlento, ter om cada Estntlo
um batalhão c batctllciio reduzido quasi sem·
Jlre niio uo rninimo, mns v. baixo do minimo,
porque do vo1. em qu:Lndo esses corpos sito
:;angro.do~, rnn.ndo.m 1111111 cer·ta. 'Pnrto do sol·
dados para outros lagares e dopois pt•eencltem os cloros com o reorutamcnto foc·çado ·
ter batalhões nestas circumstancins ó o mes:
mo quo não lhes propot•cionnt• instrucção.
Ho,Je a guerra ó umn. scicncio. e ns ltt•m!ls
nüo aü.o como nquelln.s.nntl:.:tts, do cnc}n., que
todo o mundo usava; o preciso snbcw o mn·
n,ejo dollas, e não ó só saber o mnnojo, ó preCiSO SrLb~n· consot•vu.l·ns, pot•quo sito u.rmu.·
mentes cat•os, que não podcnt ser;ubstituidos
de um momento parn. outro.
O que o nobre Sona·lor pelo Piauhy disse ó
de confL'iLOger o COI'açUo ilo todo o lJl'a.Zlleiro
(apoir"los): mu.s S. Ex. PM~sm•justu h" de t'B·
conbec.1t' quo tLs Ou.mu.I·ns, tn.nio n.~ do nntigo
como as do actual regin1.cn, niío tetnn reuu..
0
tendo dinheiro pnm o exercito.,,,
O Stt. Cos·r.l Az~vmo"- Pt•inclpalmente no
regimen actual.
'
O Sn.• Go~u~:l D!~ CASTRo-Teorn-so nugmon·
tndo os batalhõ.~s. t.oem .. so a.uJ.!:mentll.doos ven·
cimento; do; soldados, tacn-se otcspemliclo com
11r mnmonto o instt•ucoão; mnitlplictll'anJ-So

ns escolas,-alóm dn elo Rio Grande do Sul o
da papitnl Fodcl'tll, cc·eou·so n do CenriL;
temos~~ escola do srtrgentos, tem03 as escolas
Ue tiro, colleglo militar; omflm, nü.o se tom
regateado dinheiro, o tomos votndo gt•andes
cc·cditos pnrn matorinl. E tudo isto, diz o
nobre Senador, foi desviodo; do tudo isto
nndn existo.
O Sn. PIRES FcmnmmA- Quando comcoou
n revolta não existia o armamento necc;snrio.
o Sn. GoMES PE CAST<to-Mns v, Ex. com·
prohcndc que tromen1lu. responsabillde~dc on·
volvem estas suas pnlavM. Quem tem sido
então ministro da guerra rlcsde a proola·
mação da Republir.a atú hQjo! Algum palzano
ignorante, algum Un.chn.rul em direito, que
não entenda dessas cousas?
O SR.. PmES Fct•reit•n- Responderei a

V. Ex.
O SR.. Go~tES DE CASTtto-Niio, senhores;
oram gcncracs do exercito, dos mais distin·
ctos. Quem govet•navn o Estado desde a proclamação do republiCil! Er~ algum pnizano1
NiiO, era.m os m•lrochuos do exercito, os )lO·
mens apontados como os deposi!D.J•ios mais
incontc.<taveis da confiança da Jbrça arma•la.
Para anele l'oi, pois, este tlinlleiro1
Que fim dou-so aos credito; concedidos polo
Poder Logl;lati\·o pat•u formar-se nm exercito
digno rltt na~1üo1
O Sn. PmEs FF.IIREIM-Os oxcrcicios oram
encel'l'ndos, o os ct•eflitos niio erum gastos.
0 S11. LEITE E 0n'JCCCA. - Estú. onganauo
o 1\om·ada Scnadot·.
0 Stt. Go~ms PE CASTflO - Ah ! Sr. PrO·
~!dento, contra cstl!. tcmorarht atnrma~i\o 1lo
lllnstre Sanador pelo Plauhy protestam os
ltnlflnços do 'l'hcsouro.
·
O Sn. Pmms Ftmn>Jm~ - Os balanços do
Thesouro pouom dtzet' isto ou niio, mas ou
coutinúo " amrcnar que niio tínhamos M'·
cnamcnto sulflciente.
O Stt. Go~ms nm Co~so•tto - Sr.Presidonte,
ó nooossat•io quo o Poder Legislativo so con·
vença da necessidade do tornar os orçamentos uma realidade. (Jlpoimlos.)
Não ha sebastittnismo quo possa resistir
ao fio! cumprimento da lei. Qu,.ndo a N tçito
observttr quo seus cot•pos directores, o Poder
Logisl!Ltivo o o supt•emo nm~Istra(lo, tliio o
exemplo do t•espeito t\ lei que elles mesmos
vot!lm e sn.nccionu.m, se convenceriL do que
e.st~tmos om um gOVOl'OO regular• o que sm•ia
u. 1110.is lWlmlnosa tln~ uNentut•a.s tentu.t• :dquer
destt•uil-o. (Jlp.,iudos,)
Sonltoros, n. t•ovoluçiío ó um incidente na
vid" dos povos ; ó o sup1•omo recurso do
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desespero contra o despotismo ; o estou con- rovoluçiio ó aquolle que a tornou Jnovito.vol·
vencido de que os quo diio osso passo tro· ( ,(poiudos .)
mondo nilo o o.rrlsco.ri~m do certo si o sol!'rl· Affirmo, poróm, que o. rcvoluçiio do O do
monto niio fosse tal que lhes tit·nsso o poder sotcmbt•o niío mo susci~'t duvidas quanto Íl
de t•oliectlr sobre o.s consoquencins desse suo. origem, porque p~nso quo seus autores
po.sso.
nom eo.lcuJarum o mal quo com ella fizeram,
Sonhares, a guet•ro. civil, si niio lo"o tllno. O Stt. Cos'rA Az~:vtmo- Estamos do ucimpiedade attrib•Jir o. Deus sentimentos de cot·do.
colem, de odio, ]lois na verdade ó o. ex- O Sn. GoltES DE CASTRo-Si ni•o fosse pouco
pressão mai, eloquente destes sentimentos,
no momento do infortunio das ulti·
parece Indico.t• que o. Providencln. n Divin· generoso,
mn.s
fileiras
dcgses dellvairn.dos, empregar
do.de, esgotados tOdos os meios do co.st,Jgo, pn.lo.vrn.s que tot•ncm
n.mn.rgos esses ulntir11 soure um povo e:;to. cruel e torrivel timos momentos, diriamnis
quo
niío ha absolviçiio
obsecnçilo, que o.rmo. um irmJio contra um PM'a semelhantes homens. pela
ro.ziLo que ho,
irmiio; o fnz o.tó que po.rte de um po.iz tri· pouco dei. Elles nem pvdem co,tculo.r
o mo.l
pudie cheio de o.legrio..quando recebe o. triste quo nos flzcranL
noticia de que o.igum d"s seus filbosfoi truO Srt. Jo,\QUIM Prm:->Almuco-Estimo multo
cidado. (:!poiaclos; muito !Jcn>.)
E' uma cousa incrivcl n guarrn. civil ! O ouvh• do v. Ex. isto,
nobro Senador pelo Ceara nos diz que o. paz O Sa. Golms DI~ CAsrrw-Nüs tinhnmos uma
universal oro. o po.ro.•zo dos poltrües,
mM•inha. do guer1•a, que Cl'il o nosso orgu·
Sr. Presi<lonte, cu sou dnquellcs quo de- lho ... (:\poiado:J. Ainda hoje, qun.ndo rdoio
sejam, que aspiram o. c;te pttrnizo \
as paginas rlns no.rro.tivas dn pnssttgcm de
Cuevn.s, do dio. ll de junho, o vejo pelo. imo.O Stt. Q. Boc,\YUVA - Apoiado.
ginn.ção
o. tlgurn.llomcrica. de Bn.t•roso, no pasO Sa. Golm; DE CASTRo-A' medido. quo a sn.dir;o do
Amtt:ono:s, CSCI'uvendo o treeho
civilisaçito se propu.ga c t;e aden.ntn, as guerras mn.is glm•ioso
Annnes nnnticos do Brnzi,
viio sen<lo mais raras. O Senado snuo que t1 fico clteio !le dos
pezo.r,
onrlo, de odio o.tté
guerra ó ninda um resquicio 1.la sc!vag-erjn. Invade-mo o cora~[o, umo.
lembmndo·mo
do que
untig~ do homem (opoia los) ; que o nos;;o
alguns
brn.zilairos
tno
distinctos,
foram
gro.ndo tlesid"'ratum, ainda qun niío possu. sc1r truit• este elemento do t'ot•ça, esro titulodesrlo
siniio dcaidcrawrn, deve ser a. paz universal. orgulho que JlOSsuiamos, lancando-se om
(,\poiwlos,)
um~ rovoiuçi'io, no, quo.l pordern.m o que ti·
Senhores, n. bellezot mn.ior do cht•istio.nismo, l)ham gn.nho no po.ssndo, sem ga.nhnrem a
o traço que me revelo, o. suo. origem di· espot•unço. de o rehuvet• no l'uturo .
. vinn., ó oiisa. doutt•ínn. de communhilo uni· Scnhm•cs, quando onvt o nohre Sono.tlot•
vet·snl, do frn.ternidndo social, unicn. om pelo Pinuhy cantar hymnos ti discipltnn do
todo o genero Immano; o dever• que todos nosso cxet•cito, tomei o. liberdade <lo dizot• o.
tomos do considet'M' o homem, qualquer quo S. Ex. quo ot•o. histot•io. antiga. S. E:.:. levou
cllo sojo,, como irmilo, rcconhecendo·nos no. <L mal o meu dito.
'
obt•ign<;>lo do estondor-Ibc miio protectora
O Sn. PIRES Flmnr-:m.A - Nüo lovel a. mal.
quanrlo batido pelo luto o pelo, dosgraco, !
Po.t•nizo dos poltrüos ! lln.• posso affit•mo.t• 0 SR, GOltES De CASTIIO - Mas )ll'otestou
quo lm de ser o pat•aizo do futuro, quando ])e lu Stl!o disci plinu.
, .
,
os povos compreltendercm o> seus direitos, Sr. Presidente, comprehendo a dtsctp!lna
quando elles souberem quo os roi; o os go· como n. comprehcnU.o a, Igre,jn, o corno os fra ..
vct•nos existem pum, resolvot• as questüos dcs 11 pru.ticam, Pu.ra mim, um superior ú
poJo bem publico, o uiio pura incitarem o·lios, •upOI'ior, quor esteio. aqui, quor na run., quet•
o não purn convulsionarem os povos, o.timl-os nos quurtets ; o um int'erior, utn subordiua!lo dove.Jhe o. mesma obelllencia.
no. voragem o no turbllhiío das guert•ns.
· Ent>lo o. guot•rll. ho. do cessar, porque n[o Pot• isto, quando vejo um milit"r om dlssito l'Cis nem os goVCl'nos que pegam om cussü.o com genet•nes o otncin.es do prttento
armllS eviTo paro. o campo, ó o povo, (Apoia· supei'Íor, mo art•eplo e digo : esta discipllm'
dos ,· muito bom.)
nü.o vuo bom.
1
As rovoluções !, .. Scnhot•os, quando !elo e A resposta ó fluiil: nqui todos silo lguues;
ouco osso.s nn.t•rativas ct•uois 'do sccnus rlo mo.s este exemplo de est:~r vendo um coronel
guorl'as civis, niio mo ntrO\'O n. sentenciM' do o~m·cito 11 co11testn.r nqul os Intn•echnes,
Jogo, porque niTo sei quem ó o autor dessns vue gunltun!lo forçtL 1!\, fó••11,
terrlvels pot•ttll'baciles, Nem sempre o nutor Eu tenho sabl'e o exercito cet•tas idóns que,
de umo. rovoluçi\o 6 nquollo que pogll em cre!11, j1\. nii.o si~o cot•t•mltes. Pn.m mim um
n.rma.M a vae bu.tcr-so por UIUIL causa boo. ou soldado nilo ó um onto tmtm•nl, !I um pl'o
mt't. A's vezo.~, o vord1uloh•o n.utoi' do umn. dueto da nr•to. Pega-so om um homem o vcs
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te-so rlo unifot•meospoclnl,para dizer iJ. Nnçiio rn•'o Senndor polo Piauhy: não tenrles o
que estó. nlli um depDsitltrlo da torça, uma direito <lo perscrutarslmilhnntos ciLusns, porgarantia rla lei e do governo. Sujcitn-so que nenhum povo piLga o exercito pllra ser
a. moro.r om certo lagar, o. comer a ccnot.a:-O por cito •llrlgido, mos sim para dirlgil-o: o ou
horas, n. dormir\ nüo qurmclo tom som no, ffi!LR mio sei si podhL httvcr n.cto menos pntriotlco
qunnrlo se manda que durmll, a eump••ir• do quo perr.m•bilr as relações que sempre
Ol'dens, embo!'n. sun. conscioncin ache que nii.o existi mm entre o popula~íio civil do Brazil e
são convenientes. Tudo isto forma um pro- o selt (-lXercito.
tlucto do at•te, e dahl vemo grande respeito e Não n.ndo sn.tlsreit.o com n execução que vac
o grande merlo que pl'oduz nns populttr;úes tendo n Con.<tituiçilo, quanto ás lhrças dos
civis um contingente da fo••ça. No tempo Estado': ncho bom vor si con vóm t•eguhn• este
d_as eleições, quando havia, ns;isti, e Isto assumpto.
Slt'va-nos de consolo par" o que tem havido Uovo di1.er com franqueza: tenho soudados
de lrregu!11r nas eleições actunes, o JlOVO que da nossa. unidade.
vjnhn "!es~r os seu."-eleitores, porq 110 n olel- Eu via no unidade do. pntriiL um symbolo
ça.o ern tndtrecta, nao resistia. a um toque de <I• suo. pro•peridade e da sua força.
corneta. (Riso,) llrn um symbolo; a imaginaunld<l'le quebrou-se; hoje nilo somos
ção popular ligava i\queUe som idéas ter- umEssa
IModo,
somos umiL confederaç[o de Estarivais; eram invonclveis esses homens que dos, e receio qHe esta Unltlo se enfraqueça
usavam do ferro o obo·lociam n., ordens que mais, si os E::~tados forem se n.rmu.n,lo de mo1lo
recebinm, quaesquer que fossem.
quo possam ILtó nmoa~ar a ncçiio central do
Isto ó produoto da arte • da educação. governo. (Apoiados.)
Esses homens, queobcdeoorn noutros homens,
Tenho receio, e como espero por aquolle
~em-no com o fim nobre ''o hnter-se peln paraiso, não estrttnhe o Senado que eu o
defeso. rln. pn.trio.; níio ó pos.<ivei separar do. nmnil~ste. Ando rcccioso e tenho umn. rn.ziio
profissão du.s armas a idé11. dn. gloriai si n. especial: sou Je um dnqueUos Estados que
s~pnrnrcm, terrto um me!•cenn.rio, nilo um
nü.o podem ameaçar•, mns podem Sllr ameasoldado; nenhum homem de brio vae b:~tor-se çados,
o nesse ca.so hii.o de me permitth• que
pelo,soldo, mos pelo dever, pela consciencitL "'teja prep!Lrando
a defe;IL,
de que vne rlefender a pn.trin, o sou lnr a
hndelro. da Nttçiio a que pertence, o lo•;,,. Pedindo doscuipiL no Sonndo por est!Ls cononda nusceu e ando vivu.Em ultimn. n.nn.iY,.. e. Hídemcõe~ mal n.linhn.va.dtls ( mTo apoiados ),
~tn coragem que nos espnnttL, e pel;L qual é 1li"~jo-me ao nobre Senndor por AlrJ.:.ron.s e n.o
t11o apaixonado o nnbt•e Senador pelo ()earó.' nob1•o mnreclml pre~i·lcnto dn. Cornmissito de
niio ó siniio a oberliencin: um soldado que se llttrinho e Guer•·a para perguntlw-lhes sl nii.o
atmL sobro urn re·lucto, que vno arrancn.t• Jt ILChiLm que, em reloç<lo a Hxaç;io de forças,
bandeira do inimigo sobre uma muJ•alho., tlÜO se rleve JiLzor emendo. nern u.tternçil~- imexpondo sua vida, vao niio só obedecendo nos portant.e nas propostas do Governo sem saber
que o mandaram, IDILS pnln. glorin. da sun. si elle julga que sito pos;lveis e:;sas nlterapn.trlo.; niio tem idén do soldo. (Apoiado.<,) IJÕCS 1
Temos nós a dis.:iplina que devemos ter 'I Os Sus. OtTioto., E AL~tEID,\ BAIUU~TO dilo
Senhores, o que t~mho observado e digo com "partes.
1\nnq uezn ...
0 SI<. GO>!ES DB CASTRo-Permitiam os UO·
Ul! SR. SENADOR-Olga com toda a l~o.n bras Seno.(loreil um;t obijel'vaciio de sol•hLdo
da. resot•vn. da guu,rda n11ciono.l: temo-nos
qucm..
ILPPt·oxlma~o muito do umtL cousa que se oha·
~SR. GOUE3 DE CASTilO-Eu nilo fn.llo nqui
slnuo o que penso, porque do contJ•urlo poolln ma ptLrl!Lmentat•isrno.
O nobre mot•echal, Senadot• pela Parahyha,
Clllar-me.
t!isse que o Ministro da Guerra ILCCeitova a
O qt~e tenho. obse,•vado ó que aquelles Ulllentln. Peço 1\ccnçiL pam di1.e1• que aqui no
que estuo em 01mn, por exemplo, o coronel. sen11.do
n.s intbrmnçõcsquc devemo~ teL~ não siio
querem um" obCI!ienc•~ extraorolinnrltL <lelles rto Ministro da. Gnot•rn, mns do Pt•o8itlo11te drt.
pam btlixo ; um coronel q ue•· que o majOI' Repubiloa; constam da sua Mensagem aproobedeQa, o ml'jor quer que o• capitães lhe ~ontiLndo
11 propostu. pora lixnçiLO da torças, o
obed•çam, e assun utó aos sol•lados que nessa proposta
olle l'ai\IL om 2B.Od0 e poucos
niio tee~ tnrLis u.bn.ixo do si nlnguem ; mus, homens.
qnando se trata dollcs para cima, começam tL
appnrecer as restrlcçiíes, começa ~ ILI!egnt•·se O S11. Pums FmmmmA-Foi o que eu
o direito rlo examinar ortlens, "~nerer saher •ll"o.
}lnl'll onrle os mandam e pol'll que. A este 0 SR. GOMICS DlC CASTI<o-SI V. Ex. acho.
respeito tomarei a liueJ•<iado de dlzot• ao hon· que nilo rlovo d~ot•, niio digo.

SESSÃO EM

27

DE JUNHO DE

1895

I

237

O Sn. PI!'ES I'Eil.TtE!nA-Digo que V. Ex. 1porque pelo pouco tempo que tenho de Se·
cató. de ncc~rdo cummrgo.
nadar conheço que V. Ex. >Ilhe perfcltll0 Sn. Gol\lt~s DE CA.STtto-E' uma fortuna mente. o texto. Nóij nos corrosponde11JOS com
pam mim.
o Prosulente da Repu~lica, c quando quizerA emenda do nobre Senador por Alagons ~os ouviras seus Mlnrstros, temos de os con·
me parece que nilo pódo ser accelta, i• vista v;dar a entenderem·se com ll!l nossas Commia·
d[L opinião dos mnrechncs. Ellrt, dizem elles soes, com o Sena.r 10, nüo. E devo dizer que
(eu nüo ~digo porque ig-noro estns cou~us), ncho gue n. Constituição .uiio n,ndou bem. Com
desorgnnrsa complcuLmcnte o exercito, vae esta huordadc, que 11 mrnba rgnoroncia dasperturbar a unidade trwtica, que ti tudo. Pa· culpn, ncho que fi:ri. um erro expclllr do Corpo
rcciu.-me quo não havia esse risco.
· I..egallnttvo os Mmtst.ros, porque um corpo
.
. •'ehb•ronte num·a tem luzes do mnis ·nem
S L,
0 n. MTE,I~ Omc:cA-A unll1ude tactrcn inlbrmaçucs do mais. .
'
de~e ob~dccer as Jets Lecrotnda~ pülo Podur
Por co 11 al:lqntmcin, nüo me n.trevo a mandat·
Le,islu.tJvo.
um rcquei•inJento, por um11 rozüo. Estu. obro.
O SR. Gom;:a trE CAsTno-Aqui cstiL o in- que !liscntimos, romcttida no Corpo Legislnconvenlontc de fnllnr quem não entendo da tivo pelo Presiúente da Republica, Joi natu·
materin. Eu ucho que serirL essa razão muito rnlmente feita de nccordo com o Quartel·
attondivel. •los o nobre Scnarlor por Alagôas General e com o Ministro da Guerr~t pessoas
I'ecorilo.. se; osut lei, ó verda•le, queó pu.ra o muito entendídns no assumpto, e ~onhePe
exot•cicio futuro, mas o paiz ainda nüo ostó. deras rlo. situuçiio desta Republica. Ellea
tranquillis~tlo : umlL . parte ao._ Rt~publ ic:t, e di;o;cm que ~iio necesso.rios 28.000 bornens.
um~ parte llnport~nits;,ma, nno só pela. sua
o sr~. AL>rEIDA BARRETo-E' a proposto. do
posrçao nas t'rontetru.s, corno pcl~t horotcrdndc nono passado.
do seus habitantes, nrndo.estiL convulsionado.,
O Sn. Go>rES DE CAS1'rta-E' deste nono
o iortcmento convulsionada.
porqu"
ha de regf~r no exercicio fuluro.
'
Nii.o ó ·~m um momento destes que mo paEll<"s
que
rllsserarn
que
era
precisa
esta
rece opportuno intentai' o go,·erno uma. remo· forço., devo crer que é necessnria. Agora
dein~ão dos quadros do ~xercito. Entcnrloque
o Senado daria prova dnquellrt consummada emendiL!' reluzindo pnt•a 24.000 homens como
pru· 1encia, que sempre o recommendou ao eu desejo, me parece um pouco temernrlo ·
o Poder Executivo diró. entüo:-bem:
respeito publico, pet•guntando no Governo si 11orque
o.
responsabilidade
seriLdo Congre,go,si o Poder
ollo não acha passivei satisfazer as necessi·
Executivo
acha
que
a força de 2·1.000 homens
dndes do servi1o com 24.000 linmcns. Si o
Governo dissesse que sim, votlLrin.mos t1 dos ó sulllclonte, diga·o com franqueza, assum~ o.
responsabilidade do facto; o Senado ba de de·
dcsnsombradamente e sem ~menor respon- cidir·se
e resolver conformeasroziles queelle
sabilidade" reducçlio dn. força.
apresentar.
O SR. AL~tEIDA BARRETo-Mas o Governo
Agora. dar n. força de 28.000 homens no Go·
disse jiL.
vet•no na loi do forças e na lei de orçamento
0 SR. Go:.ms DE CASTRO-O governo não reduzil·n. de modo indirecto, pouco franco,
disse.
pouco lenl, n. 24.000 homens, concedendo
Senhores. ti necess~rlo que cada um tome n apenas verba p!Lt'n. esse numero; autorlsnndo
rcspons~bilidwle que a stm posici\o lhe deter· o• 28.000 homens nn. lei de forças e remet·
mina. (Apoiarlos.) Temos um Presidenta da tcndu o Governo paro os moia que n. e:tpcrl·
Republica que nos insplrR a torlos nós c ~o encla prova que siio ineffico.zos pura levantar
pniz todo ~ mo lo r confiançrt, em sun prudencia forças, ti o que me parece pouco seria.
c discrição. S. Ex:. está collocado em situa·
De onde vae tirar o Governo homens para
ÇJ1o que o habilita, mais que n cada um de
os clnros do axer·cito O recru·
completar
nós c que n nós todos reunidos, n ve1• e n attnm•,n\0
f<Jrçnd?
estti prohLbido pela Coo·
tcnder as clrcurnallln··las em que se achn. n.
Republica. Elle mandou, pelo meio unico que stitutçao; a lel do sol'teio nao está cm exediLa constltui~iio, a sun proposta do forças; cução; o voluntorindo nr1o existe, porque a
pediu ao Congre"o 28.000 homens. Ninguem Constituição ncabou com os premias.
é entüo o meio quo resta. no Governo!
auvlda de ~ue o Prosidonte da Republica sabe E' Qual
um
convite
Indirecto para violar a Can·
ou deve saber quul 6 a vordudelrn situação do
stlt.ulçiio,
tor•nnndo
otrectivo o recrutamento 1
nosso Tltcsouro.
Con;.1•n. este syste~n. hei de oppôr·mc sampr•e,
0 SR. ALMEIDA BARRETO·- Elle e OS seus
E unm opposlçao sem c?nsoquencla, sem
ministros ..
rc•ultarla• ; mas salva a mm h~ proprla ro·
O Stt. Go~nr:s DE CA.srno-V. Ex. me !tu. de sponsnbllidade, e serve tambom para mostro1•
pei•mlttll• que niio lei~ o texto constitucional, q uc n.o menos a mais f1•nca vo~ do Senado
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(nno apoiado.•) ousou pe•lit• no Governo que
respelto a Constltui(•no.
Senhores, niio sol, poJ•quc não son nstro·
n.omo, nito soi si no 11orisnnto hn. nuvens.
Eu niio posso fazer uso de uma informa•;1lo
que ouvi h1Ldins n.o illustre Senador pelo E~tnclo do Rio de J.• nelro, e que Jlli dada. cm
sessiio secreta. OSen:v1o creio quo 11indll nno
rmtortsou 11 publia:tçoü.o d11 acta. Mail o que
sei é que um dos Esmrtos visinhos es\1\ se nr·
mnn•lo do modo ~ssnstudor; e um~ Republica
daAmerlc~doSulqueniio tom visinhos multo
poderosos, que cst!i. com as suus llnn.nçn.s, nn.
pll!'O:se do celebro economista l'mncez Leroy
llonulieu, n.variad~s. estil l•zendn s~ct•ificios
enormes, nem sei mesmo de onde ain<l~ tira
dinheiro e credito para obter encour·nçados,
armamentos •lo grande preço, o tO!' um
exercito permanente do 30,000 homens só do
gunrd~ nacional.
Não sei contt•o. quem 6, porque eu ni'io
posso usar das informlll)ües do honmdo Se·
nadar pelo Esta•' o do Rio rio .Janeiro, que
Jorom secretas. Contrn. ncis 1 E' um pouco pcrigoso f•llar depnis dessas inlbrmaçües. por·quo sem querer vae-se trnhin,lo o segredo ;
mas pnrece-mo f[Ue contro nós niio ó, porque
n umca questiio que podia nrmor us duas
partes era a questiio do limites. que está re·
solvido. Isto é, eusuppunlm que ostnva rosolvidl1, mas hoje 11 no JO>·na! do Oommcrcio
que ainda ni\o cstó. bom resolvida.
NOCo sei lá por onde, mas ainda faltam os
maJ•cos.
O !Ilustro Senador pelo Paranr\ disse·mo
cm o. parte, ó do outro ln:' o.
V. Ex. o o Senndo ~~bom alucta que sus·

f•J'~

contra a Austt•Ja, porque o Senado roque entiio CJ'n quem dominava na
Dieta.
A Fro.ncn. ostn.vn. Ucscuidosn..
Aquolle infoliz, quo pn.rcco ter nnscldo para
con,sumrnn.r ns rumrLH dn. Françn., quo o seu
primeiro pn.1•onte tinhn. inicindo, julgava.
q uo cllo dispunlm dn Europ~.
Pois, sonharas, qtmnllo menos se cspor•avn.
deram-se tLquolles enormes ctesnstt•cs de 18i0
o 18il, f,JI quando se soube quo se o.,tuva
propnr~ndo, niio para os visinhos do lá, mas
pn.rn. os do cU..
Como epilogo n esta recordação devo recordat• no SeMdo, porque ó uma cousa honroso no
governo pt•usslano o no pt•incipo do Bismn.rl<.
o que talvez tosse H miL liçiio q11o devi~ oer
oprovaitudo aqui por algum Presidente do
Jtopublica (riso):
Qtmndo se consolidou a unidade allomii, o
que a Prnssin. chegou LLO o.pogeo ele gloria o
podoJ• f[Ue todos observamos, o roi, no sou
di,ctn•so 'o o prinoipo viet'i1m declarar f[UO
os orçamentos tinham eido i!legalmento vot~·
dos o pediu .... o soberano victerioso do es·
tt•nngeiro curvou-se den.nte dos representttntes da Nal)llO, dizendo· lhos: «AJudem-me o en·
trar• no dominio da constituição e da legalidada»,
Aclro que este exemplo devo serlm~ir no
nosso governo, paro. que eilo venha pedir
nqni o cumprimento diL lei, expondo com
fJ•nnqnezl1 o que é nccessario, o quo ó indisponsavel para o serviço publico.
Sr. Presidente, V. Ex. mo permitiu que,
nntes de retirar-me dn tribun11, eu aproveiteme rla palrLvra para l'azer um~ declaração,
tontou o principe tlo BismarJ\, que, nesse que vao t1•u.nquillisn.r um alto o digno func·
t~mpo, nilo era principe. quando entrou na clonar• ia da Republica.
adminlstraçiio da Prnssia. Foi chamado no Li bojo, no Jornal do Oommcrcio, que o ilministerio pelo rei Guilherme e >Ustontou lustre Sr, Dldimo da Veiga, pensando que
umn tuct~ tremend~. que voiu n liquidar-se, ou tinha duvidado da legalidade do Tridnpois das grandes victoJ•ias do povo allemiio. bunal do Contas, provavn·me que esse TriEile queria n rcorganisoçiio do exercito, se· bunol está lcgnlmento funceionando,
gundo os planos do marechal Moltke, ora Sr. Presidente, tenho no mais alto conceito
um grande gravame no orçnm•nto; a camura o caracter e habllitnçOes do actual Presidente
yopuinr, acamara dos communs da Prussin do Tribunal de Contas, e si alguma cousa mo
(nüo digo o nome, porque n minhalin~ua niio pudesse flLZBl' acreditar na legalidade com
dil multo pat•n o nllomiio) op1wz.so e niio que funcciona· nquelle Tribunal, era o fucto
· admlttlu. Aquollo homem, que parecia que rio te1• S. Ex. acceitndo o cargo, tn.l ó o contlnbn sido dostinarlo pa1·a governal' com a ceita em que o tenho. ·
Jbrçn sobre na leis o o rlircitn, arrancou Eu niio discuti este assumpto ; tallel per
brmcamento das mOCas da camnra dos com- acoirlcns e levado a erro·. pela secretaria do
muna a sua proposun o fez com que cita fosso Senado, que por sua vez 101 levada a erros
npprov~da pela camara dos senhores.
pala d:1 cnmara dos Srs.;·Ueputados.
O orçn.monr o, nsslm votndo contr~ n consti- Eu não snbla que a,. lei que orgn.nlsam
tuiQiio, foi cumprido o niio só em um exerci- aquelle tt•ibunal tinha' sido veta•!a polo Poder
elo, mos dur~nto muitos exerclclos; e entl1o Executivo oquo o veto, tlnh~ sido appro~ado
se clizln. que nquclln. organisaçilo nilo er:L pela Camar•a dos Srs. Deputados, e 1sto porcentr•n os visinhos, mio, mus qu•• a Pt•ussiu que o Senado nilo teve comrnunlcnclio do
tinha neeessidado do ter um exercito, o •o- ll1cto; e, como niio me parecia conveniente quo
pravo.-se multo propositalmente que aquUlo se demorasse por tanto tempo um assumpto
cord~·se
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do tal gJ·~vldado, tomei a liberdade de pedir rretlrnda da emenda, que o!l'eJ•eci, 00 art. I'
no presidente do Senado providencias rela· do projecto.
tlv~s a este !'neto, afim elo ver se flctwnmos
Devo declarar que essa emenda foi a procom ns mii.os livres, pnro. laglsllu• sobro esta scntn•1n, npcnrts, como base pnra. estudos, o
nssumpto.
fJUO conf.lcgui o quo pretendia., isto ó, não
S. Ex., por fltlta mesmo •lo communlcnr;ão deixnt• passar n proposi!;iio, fJUe se ncho. sudeste ~elo por pa1•to <la C~marn., amrmou que joitu. {L noS>a consi<ternçiio, t~l qtml estnva,
nüo tinha havido a respnito soluçii.o n.lgum1L sem rliS"cussã.o nlgumu.i prO\'Oquci o exo.mo
nn outro. C11so. do Congresso.
sobro n. matot•in. por ptLl'te do. commisãüo do
As duvidas, que neste sentido a.sso.ltnvn.m mnl'inlm e guot•t•a., corn 11 quo.l estou t.lo
o mou espirita, for~m dosvnnocl<li1S em vir· ~ccordo.
tudo rio um ap~r.to de um honrado Sonn<lor, o sn. PltEstoJ~:<TI~ _v. E~. o!l'ereceu t~m·
quo uffirmou ter shlo o veto appl'nvo.do pela bem uma outl':L cmendn. 110 u.rt. :.!u.
Camarn.
Ho,io estou convencido do quo podemos · O Srt, LBITB "Oi1'1CICA.- O meu requeri·
Iegisln.r a respeito.
menta niio é oxtcnsivo nessa. outra. emenda,
Mas lombrnl'ei no nctun.l presidente do Tri .. cuj11, n.dopção ncho ncccssn.rio.,
bunal de Contas que o Senado o n[o eu, em O Srt. PRESIDE:<TE- Opportunnmonte, con·
uma Mensagem, que dirigiu ao Po·lcr Execu· sultnrei n Sonndo sobro n retirada da emenda
tivo, declarou que não tomava conhecimento do nobJ•o senador.
das nomeações feitas llOIO Podar l~xccutivo
O
Qulntino !l:ncaytn·a
Jlnra membros elo Tribunal do Contos, cmqunn·
to nilo fosso votada JL Jei t•egulndorn desse (J>ci<r ordom)-Si', Presidente, mo pnJ•eco que,
tribunal, d~ sua org~nisnção o por um mo- iL vista da importllncil!. do assumpto e diL
tivo q uo Jlcon secreto e não estou autorisndo gravidado dns ponderações Icitas pelo illustro
Senador, que acnba de occupar tão brillumn. revelar.
O motivo dost11. resolução do Senado, quero tcmentc a tr·ibuna. lm todn n convenleucia
cm u.ttcmder à suggestiLo foi tu. pot• S. Ex.
dizer, foi dado cm sessão secreta.
Eu aponns pedirei nquello illustro funccio- O Senado estú. visivelmente empenhado em
nnt·io que saib~ qual ó a opinião do actual Mi· fitzm· uma obra pat•lamcntnr boa o satisfactDI·in. c, portanto, deve lançnr mão Uo meio
nistro da FllZon•la,que eu subscrevol·a-hoi.
pratico pnr~t obter as informações nocessnNão tenho opinião ~este respeito.
AopinJilo, que tiver sobro osto ponto o ri~ts, utlm de saber so deve ou não sustentar o.
actual ministro da Jllzonda, seriL a minha, tal proposta do governo nos termos cm que foi
é o conceito om que tenho a lntolligoncia o concebidn., ou procedet· ú. modlttcaçilo indireflexão do illustre Sr. lir. Rodrlgncs Alves. cada pela illustro commissiio de m~rinh~ e
·
E, Sr.Pr~sidonto, não pense V.E~. que estas guerra,
H~ todo o interesse em conhecer • opiniiio
considerações süo estranhas no dobJtto, nüo;
silo muito pertinentes ao debate, porque nós do Governo quo. como bom ponderou o ilprecisamos do quem J'egulariso a escripturn- luSire SenadO!', pólio s,r expressnda directaçiio do Thesouro, do modo que os creditas se monto pelo Sr. Presidente da Republica.
r1Ullcultem, quando nii.o se possum extinguil', E', pol'tn.nto, do con \'Onicncio., que por meio
o que sejam trazidos ""conhecimento do Po- de um requerimento quo ap•escntnJ•ci, si o
dot• Logislntivo do maneira que alie pos,o lllustre auto!' da ldón niio quizcr tomar a
vota!' com perfeito conhecimento da mataria. preccdoucla, autot•i.,ndo a mesa do Senado a
Está n~ ordem do dia um credito, ~no niio dirigir uma. mensagem ao Presidente da Rc~
so acha nestas condiçõo<, o •losdo jiL me com· public~. sejam soll<:itadJts essas informações.
prometi o a mostrar muito b••evemcnto no Se· Trata-se da organisa~üo da for~a armad~
nJtdo quo não posso npp!•ovat• osso cl'Ollito 1lo pnlz; tudo quanto •nbemos até agora ó
sem algumas expllcnçõos, que julgo ucccssa- que o Governo pediu no Congresso cü~ctivo
de 28 mil o tantus praças, o Senado, pol' mo·
I•ia.s.
tivo elo oconomin, rnzü.o muito JlO'lerosa,
Siio estas as considerações que tomei " li- dosejaJ•{L
alllviar o orçamento d1t cnJ•ga que
berolnde de Jtventurar ~ot•anto o Senado, cemportn.I'Ú.
esse n.ugmento; e o meio do con~
cont~tndo que cllo relevara a minha inc.ompe·
clllar
o
Jouvavol
e patriotico desejo rio Se·
tone ia (nao apuiodos geJ'aos) o rlosculpal'IL o ter n~do com as exigenclas
naciouaos; do que
tom~do por tiio longo espaço o sou preciosissl·
pódo
ser
legitimo
interpreto
o Presi<ioute da
mo tempo. (Jl!uito bom, muito bam),
ltepubllc~. ser{L o Indicado pelo iliustr•e col·
lega, !<to ó, que a mo;a do Senado dir<ja um~
O S1•. Leite e Oith•icu- Sr. pre· mensagem no Chefe do PodeJ• Executivo, persirlento, poço a V. Ex. que, t~m occnsiü.o guntltndo·lho se haverá inconveniente de or·
opportuna, consulte 1\ casa si consente na dom puliliCIL na reducção da Jbrçn.
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Eu cntenrlo que a mesa do Sen~do estó au·
por si proprin, 11 tomar esse ~lvl\ro,
rlesdo que a opinião cst~ conhecida e revo·
Jad~; por o~cdiencin à suggcstiio do S1•. Pre·
sldento, vou fo1•mu!ar um requerimento.
Vem ó. Mcso. o seguinte

toris~da,

Rcquerüllcnto
Requeiro que o Sr. Presidente do Sonnd.,,
em mens~gem no Sr.Presldented~Republic~.
:prccure s~ber si h~t lnconvenienr.e para os
mteresses nacionncs em redmil' a fixnçiío das
forç~s do exercito no limite. de 24.000
praç~s.

s~l~ dM sessões, 26 de junho de 1895.0, Bocayu"a,
O Sn. PnESIDENTC - E' preciso que o
nobre sen~tdor explique si com este requerimento pretende _que fiq)le adiad_a a dis·
cussão, ou si o ped11io_ tle mformaçues 6 sem
prejuizo d~ 2" d1scussao.
O Su. QU!N'l'INO BocAYUVA- Entendo que
o ~di~mente d~ discus>üo ó obl'ig~•lo ; nem
d~hi resultará grande dumora, pois pt•esumo
que o Presidente di1 Repu~licn. daró. resposta
immediata ó. mensagem do SenMo, de sorte
q~e a'!'anllü sel'·nos-ba licito continuar a
d!SCUSSU.O,

E' apoiado e posto em discussüo o reque·
rimento.

O Sa•.Aimeidn Dnr•·eto-Ouvl
com to1la attençiio que me merece o •liscurso
pronunciwo pelo lllustl'e senador p~lo Maranhão, c pareceu-me que S. Ex. duv1dou •la
minha palavra (rutn apoiar/tJs), quanllo de·
clarei que, em confereucl~ pat•ticular com o
Sr. ministro d~> guerra, me affim~ra este que
. acccltava a rcduccüo da força, não a 20.000,
mos a24.000 pruçns.
O requerimento ainda mais vem confirmar
a suspeita, de que vim informar ao Senndo
uma cousa que nüo se passou. (Nao apoiados,)
Para que, senhores, ouvir o Sr. Presidente
da Republi~. quando eu e meu companheiro
de commlssüo, o Sr. Joüo Neiva, entendemo·
nos com o Sr. ministro da guerra e S. Ex.
teve a bond~de de dizer-nos que achava suffi·
ciente as 24.000 praças!
E' seguramente para crer que o Sr. mi·
nistro ante.! de tàz ·r· nos esta <feciamçüo jó.
tinha ouvido a opinlüo do Sr. Pt•esldente da
Republica, pois do contl•arlo nüo diria que
acccltava a rcducçiío a 24.000 praçlLS,
Sinto que os lllustres sen~dores me collo·
cassem em uma poslçiio ·mo; parece que não

attendernm ás palavras que ocabei de dizm•,
isto ó, que, como membro da Commissilo de
Murinlta e Guerra, tinha ido particularmente
ouvir o ministro sobre a •liminuiçito d:L força.
Parece que este reque1•imento Indica que um
e outro dos Srs. senadores duvidam do que
eu disse.
0 SR. GOb!ES nm CASTRO-Nüo apoiado.
0 Sn. ALMEIUA BAltlti<To-Quando me dirigi

ao Sr. ministro da gue1'ra, cm sua sect•etat•ia,

S. Ex. me disso exactamente nquil\o que
affirmei no Senudo.
Retiro-me do tribuno, na convicção de que
o minlstt•o lia. guer1•n. si vier aqui ou informar
de sua secretaria, ha de dizer o mesmo que
me disse III.

O St·. .Joiio N elvn- Venho im·

pugn~r

o requerimcnio do honrooo Senador
pelo Rio de .runeiro. A Commissüo de Mariuha e Guerra teve um prooodimento por·
!'eitnmonte correcto. A maneim. do Senado
entender->e com o Governo é por meio de
mensagens, ma.~ a Constituição no art. 51,
que peço l1cença para ler, autorlsa essas
CommissUes a ao ontendel'om cem os Ministros por meio de conleroncius. Na ui ti ma
sessilo eram 3 1/2 horas da tarde, quando o
honrado Sena•lo po1• Aingôas apt•esentou
uma emenda sobre as forças de terra.
O Stt. LEtTE E OITIOtCA- Declarei pes>oal·
mente ó. commi.,üo que ern mataria p~ra os·
tudar-se.
O SR. ••foÃo NEIVA-A Commissiit> de Ma·
rinba e Guerra nõo estava auto risada~ desde
logo use pt•onunclar sobre a emenda, com·
quanto tivesse pendor para ncceital·a. O ii·
lustre Marechal Almeida Barreto, Sr. Rosa
.Junior e eu, constituindo a maioi•Ia da Com·
missüo, fomos ao Miulstt•o da Guerra porque
niio !tu via mais tempo de se diriglt··lhe uma
carta, visto que u discussão fioaraudladn para
hojr~ e o recurso mn.is prompto, mais consti·
tucional era a Commis•iio se entender com o
Ministro da Gue1•ra, Obtida a palavra de Go·
verno, julgou-se o 1\iu,tre Sanador campo·
tento para invo~r o nomo do Governo accei·
tando a reducçiío para 24 mil e nüo para
20 mil conforme .a emen•la. Eram 3 1/2 ho·
ras da tarde, quando se suspendou a sessüo e
o illustre Senador apresentou a emenda ; o
projecto estava na.ordom do dia de lloje e n
nosstl obrlguçüo ·era poup~r tempo, Indu pessoalmento ó. Secretaria da Guerra, onde o
Mintstro nos deu •.:as razões pelas quaes se
deveria açceitar a'reducção n 24 mil o nüo a
20 mil.
O Sen~do nüo Dtró. a injustic~ do acreditar
que a Commissão Invadiu os limites de euas
attribuiçiles.
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O lilr. GomeM de Cn•tro (I)-

Sr. presidente, não estava. e nem podhL estar
nas minhas int,nções du vido.r da honrllola
palavra do i!lustre Senador pelo Estado da
Parabyba,
Nem estava n11o• minhas palavras, nem podia ser essa a intenção de nenhum membro
do Senado, tal é a sympathia ~ue todos lhe
votamos. Nilo era poss1vel, pot• conseqnencia,
quo a minha intençilo pudesse ser mal interpretada.
Si o.lguem tom o direito de queixa, nntu·
ralmento sou eu, por haver o honrado Se·
nadar me julgado co.p '" de semelho.nto pro·
ceder.
Continuo a alfirmo.r no Senado que a au·
dieocia do governo é necesso.r!a. Nilo faço
questão de fórma; seja por mens~gem ao Pre·
sl•lente da Repuhl!ca ou seja cbamando-se o
Sr. ministro da guerra. pet·anto a com·
missão.
O Sa. ALMEIDA BARRET'- Para occas!ilo
em que V. Ex. esteja presente.
O SR. GoMES DE CASTRo-Perdoe-me o no·
bre >enadur. Quando tomei a liberdade rle·
fallar sobl'e este o.s,umpto, disse que não sa·
bia se inlringia a d!sciplin~, pe•ll_perm!ssilo,
e desde qu~ me fol concedtdn, nao me póde
essa ser rettrada.
. - •.
Diz o ~rt. 51 da Constitutç~o (lJ). •
•cos mmlstros de Estaria nao pode1•ao com-·
pare~er ~·sessões do Congre~so, e só se commumcara.o com elle por escr1pto, ou. pessoalmente em conterenc!a com as Comm•ssões das
camaras •.. •
Peço ao Senado qu" attenda bem para esta
primeiro. po.rte do a.rtigo, porque serve para
expl!ca.r o. segunda: cnii.o poderão comparecer ó.s sessões do Congresso •• ·•
o SR. ALli!EIDA BARRETO-O que v. Ex.
lamentou
•
•
O SR. GOMES Drn CASTRO-Era questão de
jure consWucndo e agora tra.tn-se de jure con·
sliluto. Nós tomos lei e nilo se me póde dar
um o.parte o.ss!m,qu,.ndo se sabe que e~tou .a
reclama.r sempre para que n Const!tu!çao seJa
executada. O que eu rlese)o é executar a Con·
stituição. Continua o arttgo: csó se commu·
nicarão com o Congresso por escr!pto, ou pessoalmente em conferencias com as comm!ssões
do.s camo.ras>.
o SR • ALMEIDA BARRETO dá outro aparte.
O Sn. GoMES DE CASTRo~.-Pe~dõe·me, o
n_!lbre Senarlor ; V, Ex •.!!Ue tem stdo sempre
tao generoso, porque nao leva a sua gene·
ros!dade até ao ftm 1
(I) Este dlscursonilo toi revisto pelo orador.
Sludo T. 11

O que digo é que ~ Con•tltulçilo veda n
cntrudiL no parlamento uos ministro• do Ex·
cutivo, mas elles poderão vir uo parlamento
pura se entenderem com suas commlssõ· s.
E' um ministro que vem, e niio as com·
mlasõet~ que vão.
O SR. Q. BOOAYUV.I.-Apola•lo; sem duvida.
O SR. Go~!E; oE CASTRO-O nobre Sanador
ha rle concordar que silo neccssarlo.a estas
pequeninas cousa. nas relações de poder pat·a
poder. Si a comm!ssão entende que deve
contilreociar com o ministro, o propõe. Nilo
!e varia o rigor ao ponto do exigir votaçilo rlo
Senado ; mas é pt•eciso communicar ao mi·
n!stJ·o que se o desejJL ouvir.
0 SR. LEOPOLDO DE BULIIÕES-Por intet•medio d<> director da secretaria, como é de
estylo.
0 SR. GO~!ES DE CASTRO-Como é de estylo,
por intermedio do directo•· da SIJcretaria.
Isto dó. um c:.racter constitucional ó.s relaçõ<Js do Po•ler Executivo com os secretario•
do Pt•esirlente da !tepub!ica. E' só 010 taes
condições que podemos dizer que temos a
palavra do Chefe do Estado.
o SR. Q. BOOAYJWA-Apoiado.
OSR. GoMES DE CASTito-Portanto, o nobre
Senador nilo poderá. levai' a mal que se peça
0 cumprimento fiei da Constituiçii.o. Estas in·
to 1·mações prestadas em conferencias amigave!s, niio Slio nquellas que a Constituição
exigo.
O SR. AU!EIDA BA~RETo-Mas V. Ex. note
o. urgencia do tempo.
O Sn. GoMES DE CASTRo-Perdôe·me ; eu
estava querendo me esquecor disso, muito
propositalmente, porque n1io quero que
transpareça das mmho.a palavras uma cenaura o. Mesa.
IMe parecer foi dado para ordem do dia
Jogo após o. u!tim" distribuição dos re!ator!os
que aqui se fez.
o Sena•lo comprehenrle gue houve exces·
alva demor• na d!st••ibu!çao dos relatarias.
. .
O St•. Q. BoOAYUVA-So hoJe foi que recebi o meu.
os ... GoMEs DE CASTRo-Já tenho recebido
Ires, mas parece·me que o.s repartições siio
em numero maior. Parece.me que o conheci·
mento deJSRS p_e~ olllc!aes devem pt·ecede.r
ó. dl•cusSilo. Nao Jaco censura a.o nosso prest·
dento, sou incapaz de o censurar, e mesmo
justo é dizer que el!e nlio merece. Entretanto, nilo havia urgencla ti!o grande, por·
que est11mos no segundo mez de sessilo e esta
lei vo.! regular o exerc!clo futuro·, o de 1896.
Ahi está a razão. Em todo o ca.so estamos
deante deste tacto: no acto mais solemne das·
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relações do Presidente rla RepubliC!I com o 2• discussiio dns proposições da Camara dos
Congresso, lst.o ó, n11 sua mensagem, a força ·ueputados;
exigida é de 28.000 o tantlls praças. (lia um N. 18 do 1895, que mantem na commissiio
aparte.)
de guardas-marinhas, para todos os ell'eltos,
o mlnistl•o não podet•ri ter entrada 110 pnr- aui a conclus,IQ do respectivo
curso, os aspllamento, mas pódo cunlilrenciat• em solo. e;- t•o.ntes comtnls;iona•1os nesse posto o qno
peclal. Não r1190 cabe·'al da fórm~t. o hon- serviram na e,qutvlra legal e nas llotilhas,
rodo senador pelo Rio de Janeiro não terà durante a revolta o dó outras providencias;
,. ·
t
d
N. 12 do 1805, que autorlso. o governo a
duvt'd a em su bs.ttutr
os ermos <>seu re~uo· abrir um credito exti'Jl(lrdínario do6:0oo::,ooo
rimonto por- choma•h• ou convíto ao mi·
nlstro. Devem-se seguir >elllpt•o os bo 11 s ex· P•t•n despender, no corrente exerclclo, com o
emplos, e creio lembrar-me bem de que, Instituto Benjamin Constant no custeio de
quando se discutiu aqui o adi~mento do Ccn· Ires officinas;
grasso, dava·se cnmo üvoriguado que 0 go- i' discuss[o do projecto do Sanado, n. !5
·
11 di
to
b de 1895, que manda vigorar, com altcraçúos,
verno quarta ague 0 n amen e 0 no re o decreto n. 2·827 de 15 de março de 1879.
Senador pelo Rio de Janeiro o affirmou.
O Sn. Q. BccAYUVA-Affit•mel, depois do
Levantll-se a sessiio as 4 horas e 5 minutos
da tardo.
cJnferenciar com o ministro.
O Sa.GoMEs DE CASTao-Entretllnto,aCom·
miesiio de Pc~ercs com oscrupulo multo lOU·
vavel pediu que ~c convidasse o ministro a
comp~reccr ao Senado.
.
Este exemplo é que agora desejo ver se·
•ii' SESSÃO EM 28 OE lUNIIO DE 1895
guldo. Si a Commisoüo acha que 24.000 homens siio sufficiontes, tem o recurso de coo·
Presidcncia do Sr, Manoc! Victorino
vldar o ministro a vil• ccnferonciJLr com ella.
Isto quer dlzor que eu duviúo da palavra dos SUMMAIUO- Aborturn da. ae""!o- Leitura. o
dous generaes que já estlvm·am com o mlnts· npprovnçito d:~ neta- l•~xr"nlENTI~- Pareceres
trc da guerra 1 Isto é levar a susceptibilidude - Di!icussi'io o npprovnçii.o dn rodacçiio do pro·
a um ponto que me fuz calar.
. jocto do Sonndu n. 10, de tSIJ5- Communicuçiio
do Sr. Pr~sidente o nomonçii.o dn. commlsltão
Tenho concluido.
do Sanado pnrn. co\lnbornr com a. da Cnmllrn.
dos Deptttn.dos- Discurso e rC!querlmentos do
Fica a discussão adi~d~ péla hora.
Sr. Costa. Azo vedo- Onntm oo DIA.- 2a. dia..
O Sr. presidente designa para orrlem do cuaRiio da proposição du Cn.mn.rn. do" Dttputn.dos
n. 7, do 1$95- Dil4cUrso do Sr. Quintlno Bo ..
dia da sessão seguinte:
ca.yuvt~-Eocnrrnmonto da. diKCUBBão e adia2• discussão d~s propcsiçúils da Cam~ra dos mento da. votação- Ordom do dln. 2!),
Deputados:
N. 7 de 1895, que fixa ns ftlrç~s de tet•ra Ao meio·dia CO!Jlp&recem '!_S 51 seguintes
para 0 exercício do 1806;
Sr!l Senadores: Joao Pedro, Joao Barbaiho, J.
•
.
Catunda,Gustllvo Richard, Joaquim Sarmento,
N• 7~ do 1894. que nuto~tsa. o gcvet•no a Francisco Machado, Costa Azevedo, Antonio
abrir o credito extraordmarto na quantia Baena Manoel Barata uomes de castro
2:.006:136$572 par:< occcrre~ nos pagame~tos Pires Ferreira, cruz, Coelho Rodrigues, No~
nua só das de,peZIIS rcalt~das e a roahzar guelra Acclcly, João Cordeiro, José Bern~rdo,
por c~nta da ve~ba «Terras L ubllca.s e Colo· IJllvelra Galviio, Abdcn Mllanoz, Almeida
nlsaçao »e que toram feitas de acccrdo com llarreto, Joiio Neiva, CorrOa de Araujo, Joaos co~trnctos c~Jeorados,. co!!lo tombem as ~ lm Pernambuco, Rego Mello, Leite e Dilique. rltzem rc>pc:to à ~s~hs~ç"'!. dos burgoe clca, Mes.sias de Gusmão, Leandro Mnciel,
agt•tcolo.s, medtçus e dtscrtmmnçuo de terras; Ro;a Junlor, Coelho e campos, Vit·gillo Da·
Coutlnuaciio da 3• discussão do proiijecto rlo maslo, Eugenio Amorim, Domingos Vicente,
Senado, n. a de 1894, que dispõe so re ac- Gil Goul~rt, Quintlno Bccayuva, Lapér, E.
cumulações de empregos publicas renume· Wandenltoll<, Gonçalves Chaves, c. Ottcnl,
radcs;
Paula Souza, Mornas Barros, Leopoldo do Bu·
2• tllscussão do projecto do senado, n. JS lhões, Joaquim de Soú:<a, Silva Canedo, Ge~e·
de 1895, que conc,de a D. Maria R~sa Mar- raso Ponce, Aquilino do Amaral, JoaqUim
tios Mnclel, viuvn do aUet·es do exercl!.o Murtlnho, Al'tbur Abreu, Vicente Machailo,
Melcblades Lopes . M~eiol,· u pen8iio de ~0$ Raullno Horn, Esteves Junlor, Julio Frota e
mensaes;sem prejuizodaquota do meio·soldo, l'inbetro MllChado.
que percebe.
Abre-se a oessiio.

SESSÃO Ell!

28
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E' Ilda, posta em discussão e sem debate
approvaritL a acta da sessão anterior.
Doixam de compat•ccer, com causa participada, o> Srs. Justo Chermont, Cunhn Junior,
Ruy Barbosa, Aristides Loho, Manoei de
Queiroz, Joaquim Fclicio, Campos Sniles.
Santos Andrade e Ramiro Bnrcellos e sem
ella o St•. Aimino Alfonso.
OSR. 1' SRORli:TARIO d{L conta do seguinte
EXPEDIENTE
Ol!lcios:
Do 1" secretario da Camara dos Deputados,
de bontem, communicando que aquella Camara, cm sessão do dia 26 do corrente mez,
rcsolveo nomear uma Commissiio mixta que,
revendo as tarifas dos direitos de imporlação
cm vigor e estudando as condições das indus·
trias litbris e manutbctureirss do Paiz, pro·
ponha as reformas das mesmas taritbs e indi·
que outras medidas de protecção, que reco·
nbeça. nccessarias ao desenvolvimento dessas
industrias, afim de que o Senado, annuindo,
nomeie a Commissiio que, conjunctnmente
com 11 da Camara, se encarregue tle estudar o
nssumpto.-Fica sobre a Mesa para ser oppor·
tunamente tomado cm consideração.
Do Ministerio dn Justiça e Neg• •Cioe. Interio·
res, de 26 do corrente mez, trausmittindn a
Meneagem na qual o Sr. Presidente da Re·
publica respondendo a que lhe foi dirigida e
que requeslt~ do .Poder Executivo, com a
posslvel brevidade, a collecçfio de leis, decretos e avisos do anno findo, assim c'mo a dos
aviso; de 1892 e 1893. communica que aquel·
les actos officiaes ainda não se acham lmpres·
sos, pelo que não oposaivel ao governo sa.tis·
fazer ao pedido do Senado. - Aquem fez a
requisição, devolvendo depois a searetarla. do
Senado.
Do governador do Estado de Set•gipo, de 20
de maio ultimo, remettendo, em resposta ''
solicitação da Mesa do Senado, diversos exem·
piares impressos dos relatorlos, leis e regu·
lamentos publicados naqulle Estado.-Agra·
deça·se e archl vem-se.
0 SR. 2° SECRETARIO Jô e VitO a Imprimir
para entrar na. ordem dos trabalhos os se·
guintes
PARECERES
N. 57 DE 1895

O governo, em Mensagem de 14 de dezembro
de 1894, qo!ioltou o credito de 3.341:816$713,
supplement&r 4 verba de 10.000:000$, consi·
gnada na lei do orçamento que regeu o ex·
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ercicio de 1894 para- Garantias de juros ós
estradas de ferro.
O mlnistt•o d~ Industria, Viação e Obras pu·
blicas dcmonstr11 a necessidade desse credito
pel~ fórma seguinte:
Juros a pagar em Lon•lres 0.105: i23.~15B
~ »
•
00 ilrazil .•
3.565;555$455
· Inspectoria Geral das Es·
tradas de Ferro:
Elevada a 12:000$ a verba
-Expediente ••
Commissão de compras na
Europa ......
Commissão de compras nos
Estados Unidos .. ooooo....
Ultima prestação ao Congresso Internacional das
Estradas de Ferro de Wns·
00 . . . . . 0 0 .

503:153$000

00 00 • • 0 0 . . . .

35:000$000
15:200$000

hington . .......... , ..... ,

27: 150$000

ropa....................
SODID!a •••••••••.•

------13.341:816$713

Deficit., ••• ,......

3.34! :816$713

Subsi•lio nnnual ao Congresso Internacional das
Estradas de Ferro na Eu-

1

353$100

Quantia votada ....••...• ,. 10.000:000$000

Assim demonstrada a necessidade do credito, ri a Commissão 'de Finanças de parecer
que seja npprovada a proposição da Ca01ara
rlos Deputados que o consigna.
.
Sala das commissões, 25 de junho ~e 1805.
-Costa A:e~eclo.- Moracs Barros, relator.Aguilino rio ~tmaral.-Leitc e Oitiaica,-Gc·
neroso Ponce, -l. Joaquim de Sou::a, -J. S.
Rego Mello.

N. 58

DE

1895

Foi presente ó. Commissão de Finanças o
projecto n. ii, de 1895, autorisando o Poder
Executivo a isentar do imposto de importação
e de outros devidos á J~zend~ rla União o
material de uma ponte metailica mandada
vir da Europa pelo governo do Estado do
Paranó. p ora se1· collocada. sobre o rio Negro.
O pro.tecto não diz em que estrada vae sm•
coiloi:ada a ponte, pois naturalmente baveró.
mais de uma ~ue atravesse o ruo Negro, nem
quaes os munlclplos a que é destinada a servir ; de sorte que faltam á Commis!IÜ.O esclarecimentos indispensa.veis pa.a aquilatar a
nece88idade e importancla da me!lllla,
E como, por outro Ia lo, sejam muito aper·
tndas as ciraumstanaias ftnnnce11'11S da Un1ão,
assoberbada por avultados dafici:s em seus
orçamentos, a ponto !le o Ministro da Fazenda

o
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propôi' n crençiio de novoK impostos e o. co·
do outt'os cm ouro-o quo ClJ uivo.le O.
olovn.ç!w dos mesmos no tl'iJllO- u.ttento o
os'bvlo bttixo do cambio, ó n. Commissilu de
parecet• quo o fli'Qlecto nfio H•,itL acoito polu
Seno.do, ou que,pdo menos, seju. adi1Hio pu.ru.
melhores tempos.
Sala dtts Commi•.•õcs, li do junho de 1895
aosla A.:IJ'Ut!dO -·lfDt'IJCS Bm•ros, l'efatot·-J.
ranç:~

romettida, segundo sou informado, no miniB·
ter io d11 guorr••, quando mlni;t.ro o Sr, ge.

net1o.l

co!le~n.

co~tallo.t i o
de ~ovot•no,

qual

mostr U·a no tiCU

o meu parti ·ular nmtgo

o S1·, almir11nto Cuclho Nettu, entiio minisll'o
da. IDil.l'írlhU..

0 SR, \V ANDENICOLI{ -E' exacto,
0 Sit. COSTA AZEVEDO- !Cis nbl uma con•
flrmaçiiu pui·Iida duquelle ludo do. casa (apon-

S, Rego Mcllu-Joaquim do Sou.;a-..-1!/uíliuo tanilo.)

do kmaral.

SI•, presidente, eu julgo tanto mais necossario que o Sena• lo obtenlla esta infú!'muçiio
rlo Sr. almirante Coelho Netto, quando ti
cm·to
que o Sr. coronel Moreira Ce1.ar, res·
A CommisRiio rle Obras Publicas e Empre· ponUendo
uma circuln.t• do govemo, em
zns Privíleg-io.da.s concorda. com o p1Lrecerdu. virtu·1 o de amensagem
do S1•nado n. respeito
de Finança..
dos fuziiumentos que a voz publica diz que
Senndo, 2i de junho de 1895.-C. D, Ottoni honve em S110tu. Catharina, n.ssegurou ne~
-Joaquim Pe1·nambuco.
nhum ter lmvido.
AlguOin me disse que o Sr, cot•onel Moreit•a
Entra em di~cus:-:üo unicn., e é ~em flebnte,
Cesar
rcspon•leu de conformíd:.do corn a per1
npprovndn, n. t•edncÇt"io do pl'ojccto do S(•nn.~ o,:
n. lO, de 1895, que u.utorisa o governo a u.po· gunta que llu• t'ôr~ t'eita pelo govo•·no: que
sentar, no logm• que u.atuulrncnte exerce e estn., niio sendo muito hat•monic:~ com a mencom totJos os VC!nclmento:;, ao cm·ouel Pedro sngcm, inquiria $i alymn o{{icwl rtc mar e
yucr' a, /ta'Uí(l sido (usílado. A mensagem dizia.
Pauiino du. Ponsocu..
-•olllcial de mar e terra.»
OSn.. Pn.&stDENTE-A Mc:;a· da Cnmara. dos
Ora é real que niio ba official de mar e
Deputarlo• convid,, o Senado •m nome du· !J'Ic,·ta, e, conscquontcmcmc, u. resposta quo.qucUo. Casa do Cong-resso Nacíonnl. 11 proce- druu do modo perreito com a pergunta. Quadot• IL escolhn. 1Tc uma Cummis:-ão que con- drou. pnl'a quem, como o curonf•l Mor~ir·a Cejunctnmonte com n que n!li jó. !ui nomenri!L, s:Lr, tBOdU de da\ 1\ 1 fugia â. l'CSjlOOSO.bili,Jude
componhtL a Commil'ltiiÍD mixtu.que tem de dar de seua nefln:itOs ucto:-~;
porquanto, sl e.~se
pnJ'ecet•o eluJJOI'nt' um tl'llbnlho sobre 11 cun· quu deu n, r·esposta niio :-e quizesse eximir
fecc;iio de orgtLniSilÇiio de turil'us.
lhl tremendiss\mu. respan:-;abilillude, que lho
V()u con~ultar o Senu.Uo o. vôt• se accede n. nodôa, e nodm~rú. para sempre sua vida, poresse. eonvit1•, de mo1!o que tie ftLça o. nomeu.çúo ceLeriu que nn. pergunta hnvin. algum engadessu. Commissüo.
no; e, si 1bsse um homem ás direitaR, um
O Senttdo sondo consultado, responde pela homem de hunro., embora. a t•espotitn nilo viatl!rm>Ltiva.
e.. se exactamente de accordo com a intenção
O Su.. PRESIDENTE nomeia para membros da pergunta que lhe fôra f.·ita, diria que, de
dessa CDinlllissüo us ~t'S. Leopoldo do Huihücs, !hctu, hav•nm sido l'usil~tdos omcin.es de mar e
Leite e Oiticica, Estuves Junior, Gil Goulart o1liciaes lle tei•ra.
Para que s11i bamos, pois, o que ha de real,
e Joaquim Pet•nambuco.
convém insístit·, pedindo mais infoi·maçúes
O S1•, Cmotn Azevedo- Sr. pre· ~<lém das que .iiL o Senado exigiu: o e;tou
sidente, não um, mns Uous rcqum·imentus seguro ri e que estas que podem se1• ri adas pelo
vou sujeitar IÍ. ttpreciu.c;ii.o do s~nado, e~pe ~r. almil'ante C elho Netto satisfurilo.
rn.ntlo o. continut~çiio du. suo. bcnevolencia, Si S. Ex., respondendo li m·dem que para
pa•·a que pus•am alies produzir os otl'clto• de o fim rec(•ber, disstor que, offeati1JanHmtc, o
seu colleg-o., ·então na Ministerlo 1lo. Guerra,
que cogito.
Sinto tm· de contrm•lar o meu honrado o Sr. gonot•al Cosll•lint; lhe mostrar" a listo.
amigo, ;enndot• poio PillUhy, que jl• bontem dos !'usilados romettida por eHse Coronel MO·
fez ••aparo do• ~:ontinuos •·eqUtwimentos que reira Ct'su.r, nenbumu_ duvido. mais resto.ril.
dos attentados que se·commetteram em Santa
tenho submettido O. considuru.c;ii.o 1lu. caso..
Cu.tharimL; res.tu.ndo~no&· npenu.s o desprazer
0 SR. PIRES FERR~II<A- Niio me oontra· de sentir que o govet•no, conhecedor dos !ariam ; até tcem siilo approvados com o meu ctos, deu ao Senado .essas in!brmaçõesq ue nos
voto.
•
viet•nm ba dias, fltls~ts, pi'Ovinda; do Coronel
O Sn. CosTo~. AzEnoo - Um dos requet•í· Mureit•a Cesnr, que vilmente, foge assim o.o
mantos a que venho de alludir rofcl'll·Se a cumprimento dos devei'es de honra,niiodizendo
certa lista de fuzilados em Santa Catharina, aquillo que devia dizer em respeito ai men- ·
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sa~em que fôra dirigida ao governo. Lerei o
O Senado, n[o hn mui tos dias, npprovou o
primeiro rlos requerimentos (liJ):
prrüecto bem CiiLbOJ'ado da sua commissilo de
MILI'inl111 e Guerra, !ilcllit,ando n.~ provo.."! no~ Reqtlei1•o QllO, :per intcrmcr\iod!l Me'"· se
ces;m·i.s
para habilitlLçltO á percepçiio desses
solicite dn Govel'no. pelo Ministorio da Marinhn., inlbz'UWQ/10 rlo Sz•. AlmiJ•nnte Coelho tuvnre' l<•gnos, a quem rle d1rr!to pelos legaNetto, reliLtivamente iLiista dos fusilodos no dos dos milltnres do mnr o torra.
A C. mora rios Deputados, estou seguro, não
Estado rle Santa Catlmrino, que o coronr•l
<cr~
indiiTerenJ.o li sorJe rle•sns tantas victi·
MOI'Oil'll Cl\sa.r remetteu ao Mini•terio da
mns
que
P"r ahi supplicam taes recu"os e
1
Guorrn c mostrn• n. a el"so J\Jmirnnto 1 elo SI:.
general Costailat, quando mini•tros 1110bos. ::;e npT·e::~n.l'JÍ, u. cor' rsponr.let• ll e:-:sns suppli'cns,
proporcionando •~m porriiL de t· mpo lL pas·
S. R.-Cosla A:cvcào.>
sngem do mesmo prqjccto. nfim de. remcttldo
O segundo requerimento, pam o qual peço ao Podet• Executivo, poder ser sancclonndo e
a :protccçiio do Senado, npprovando·o. ver;a COIIVCI'tido cm lei.
sobre 11 fó .d~ officio ou cópHL de as·entamonto; r.omo desejo que n corta a que me referi
de um caprtuo do 25' l.nttn.llui.u de in(ilnfnt•ia vil. uns nnnaes do Congre::so. sou obt•i:rndo á.
que, segundo sou informndo, prestou relo: sua leitura.; o depois o mN~mo prnticrwei ó.s
vo.ntcs serviçtos na guerra. do PariV'UILY e qut~ qun.tro ultima:i dcss,.. cnpítiio o.ssussina.da, essahiu ri e su11 casa deixando e<p~so. 'e ftllws cr·iptn.s a aU!L esposa afilictn. e nindtL (pt~bre co.para ser conduzido pt oso. enlrcguc no vapor pltiio !) sem podcz• Julgar do fim que ia
Santos,sob o commando desse celebr•o cnpitãn- ter!
tenento Souza Franco, que fez parada ainda
não hn. muitos dins de tor manlln..rlo co1110 A carta do h•mi•o, pedindo pela cunl\ada
excrcicio d11 ton rl.it'r!lto, 1'uzilar ,lous snr· para que se facilitem os mejos de receber o
gentos, nchn.ndn-se o~ mesmos presos e, po1· meio soldo c o muntepio que lhe 'üo devidos
consequencin.,, sem possibilidade de reug-ircm e a seguinte (tê):
e de sel' per1gosa n. p~>rmn.nencio. (los me?smos «Porto Alegre, I i do junho do IB95.-Exm.
o. bo1•do p~ro. depois responderem por quaes· Sr. almiranta R~rilo do Ladario.
que\' netos que houvessem prnticndo.
Urn 1los t'nzilndoR ou dos nssnssinn.(los no
Nefl>'c mr·smo requerimento, eat~ o pedido DcstoJ•ro. pelos que tojrm hoje de tomar a
de infurmaçõr•s do ffm que teve ess.. ollldnl l·csp••nsaf.tilhfodo do crimP, íbi meu il·nu1o co...
depois de entre~'llc no De;t"rro, preso a borrlo pitli.O·Il~Wlllnte Llli7. lgnaci() Domingtws, a,iu·
do vn.por Sant~.o;, du. esquudi•a legtLI. cnmmn.n· dante' o 25" batalhão de inf11ntaria, que fez
do.rla pelo la1ro<co.segundo o. ph !'ase do 1/lustrc toda n campanho. do Pnrnguny.
sena~m· pelo Piauhy, Sr. Jeronymo GunPelns eal'tns (cúpins) qúa. depois de preso
çalve• •.•
diri:áu li minha cunhn.•1n, e qu1~ envia, poderzi
0 SR. PII\ES FEIIREIRA.-E repito heroico. V.Ex.conhecer o estndo em que olle sa ncho.va,
0 SR. COSTA AZEVEDO ... dnhi seguindo O prophetisando a inlitmla do que li:>i victima.
mesmo vo.por :pam o ancoradouro do Som· Nu terce1ra destas cal'taS, diz que segum para
vapor Suntos e nunca. mais tive no·
baqui. pro:rimo à fortaleza de Santa C!'U1., borr'o do
1
onde l'o\ entregue o capitão ~que me refiro. tic'ns t ette t
Minha cunhada D. Virgínia da Motta DoEstns informa~ilcs siio pr·d\das, por tm• rece·
mingues,
rQsi•1onte no DcsteJ•ro, espera que·
h ido aqui, hontem, no sahir da Cllsa, uma cnrta
V.
Ex.
lhe
rlefenrht a causa. -para poder re·
do !rmii~ desse olllcio.l, lambem capitão uo ex·
cebo1·
o
moio·soldo
c o montepio, omboJ•a se
erc1to, 1:\r. Mnnoel \gnac1o llonJingucs, do
dign
que
o
corpo
tht victimn. fol'a encontrado
mesmo 25' ba\allulo de inlilntnrla, aquarte·
Indo cm rlo.ta do li de junho corrente, na em nlgum rio,-como jti so tez com o capiti'io
Antonio Munoel da Silv<L Coelho Junior, comcidade do Porto Aiegt·e.
punhewo
de pl'lsiio o de torturas de meu
Dirigiu· me esto. oarto. o cajlitüo I•nnclo Dorrmilo,
dizendo-se
l'rlra vi,to (Ultimámente)
min.::ues, pensando, como muitos, "que tenho
algum valor para poder aliviar os m~ie< dos boiaado no 1·io Peiotas. »-(Assignado), •llaque sotrrem por virtude desses netos cJ•imino· rwct Ignt1cio DamitJ[Jtle.~.•
sos dus autorirludes constituidtls otrensi vos d;~s • • • • • • • •.• • o • • • • • • • • • o • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • •
leis e ~~ humanidade, que niio podem ter
O mais qne se contém ne<ta carta silo cou·
reparaçao.
O que elle pede é nquilio que já o Senado sns de fnmilh•, sotrl'imcntos que niio devem
.
tomou 11 si; p1•omnver po1• ox:pressa disposi· set· publicos.
çlio da lei o• meios de lllcilitn~· ó suo.cunimdn As outrns ca1•\as alludidas c que !orei, siio
viuvn., p~lo nssa~.~inato do 111tn'ido, o I'ect•bi· ren.lmt•nto J.u·ovus 1ln. htLl'monio. desse l'n.sal,
mento do sol•lo e montepio" que tem incon- quo teve o. 1\tSg'l'IH,'n. dtl se nclun· no me8mo
lognt•, ~tu quo o commo.ndo, o dirt:ito át~ ,ida
toato.vel dü•eito.
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a da marte, estavnm confi~dos a esse coronel
Moreira CesaJ•, Lerei na cartas,
O Seundo mo dosculpar{l si em tal leitura,
sensiblllso o coraçilo dos seus dl~nos mero·
bros, os honrados Senadores presentes.
!.• cnrta-•Querilin Vlrgln•a-0 Batovy, o
Julio, o Dr. Freitas e o capitão Coelho foram
trnnsrerldos para bordo.. ,,.
Elle oscrovla do quartel do seu batalhiio,
onde se achava prezo •
•• '' o, porlllnto, e do presumir que eu
tambem vá. Tenha a canastra prompta ; e na
janella sempre uma pessoa, cons~mtemente
nttenta paro, si eu pass~r. me acomp~nh~'r e
saber qual o meu destino,
Vae todiL a roupiL diL carniL p~ra niio ficai'
no quartel ntirnda como ,. dos que jó. foram
para bordo,
coragem, queridiL Virgínia.
Muitos ILbraços ; minhas bonçãos nos nossos
filhos.
·
Do vosso esposo, -Lui: Jgnacio,))
2• carta-« Vlrginia-Quando !ltiSSares para

I

I

a chacara niio chegues no quartel, porque
com certe?.n niio podemos conversar, pois,
esta noute, com a chegada do batailliio, desen·
volveu-se umn tn.l formnlidodo que mo faz
crer estrlrmos privados de turlo!
JiL deves saber que outros otnclaes foram
durante il noute presos.
O Tldlnha e Nenê que continuem em casa,
principalmente agora que mais se poderó. i'reclsnr delles.
Torno a recommendnr que tenbiiS prompto
o ballú com todiL a roupa,
Manda· me jn o dolmnn, bonet e botlniiS.
Beijos ternlssimos nas crennças e minhas
bençilos a to~ os t!lbos,
Do vosso saudoso csposo.-Luiz Ignacio,>
3• carta- «Querida Virginla-Mandn-me jó.
e n toda pressa a mallnha com roupa e os
papeis que estiio separados no bahú.
Vou para bordo, creio que do Santos,
)luita vlgllancia com os rapazes, tudo con·
fio em ti; e o compadre que fuça o que poderia fuzer por seus p1•oprtos filhos.
Abrace a D. Mariquinhas, t\ comadre, etc.,
etc., etc. Niio tenho tempo para di~er quanto
convlrln.
,
Quanrlo houver opportuni<lnde, te. furei ver
ns circumstn.nclns.
Coragem,. Deus te proteja, Do vosso esposo.
-Lui; lgnaoio,»

,,,f,'

i'!',~

4• carta-« Quer!<la Vlrglnla -Seguimos
piLriL Sambnqui para bordo do navio chefe.
Niio sei ainda o que contêm a mnlllnha,
poróm, si mefultar alguma cousa, te mandarei
dlzer,sl tanto for posslvol.
Diga ao compadro que fuça pelos rapazes o
que fnrla a seus filhos; que dê occupnçiio ao

Tl~lnho e Nênê, procurando afustar delles a
Jdéa de assentarem praça: e miL is do fullnrem
em. politica, o que multo lhos podertl prolu·
dicar,
Do teu amor, Virginla, tudo espero em bem
dos teus enteados, pol•, só por Isso estou dos·
cançado e com certeza de que tanto tu com a
familla todiL olhnriio para meus filhos com
maior satlsruçiio do bem acoihel·os.
,
, Quando qulzer me escrever que seja por
lntermedlo de teu primo, visto como só olle
poderiL nos servir de intermedlarlo.
Qualquer alternçiio que se der om nossa
casa, com franqueza, me fuçns sciente.
O destino que nos aguarda, nno sabemos,
mas quere crer que vou brevemente para o
Rio: enfim, ponb<L o primo como nosso intermedlarlo, que talvez tudo possamos conseguir.
Em teu amor, niL tua amlsndo e lealdado
deposito minhas esperanças do melhor tempo;
e flco cn.lmo.
Resta só que tu te trnnqulllses : crendo que
auzente e longe, o meu amor e o mesmo ;
niio se ama somente quanrlo juntos. Nn pri·
meira opportunidade e por portador seguro,
manda· me o teu retrato e o das meniniiS.
No mais, querida Virglnla, dê abraços o bcn·
çõcs em cada um do meus filhos, e lhes diga
que aintla recommcndo todo respeito e cons!·
deração tanto a ti como a todos da família:
muitos beijos nas meninas ; e tu accelto um
forte abrn~o, multas beijos e o coraQiio de teu
estremecido e grato esposo.-Luiz Ignacio,
P, s.-A cada pessoa de tua fnmilia um
saudoso abraço, dizendo-lhe que em toda
parte te·lOS·hel presos no coroçii.o.
Jtecommenda no Nônê, que sempre que
faliar ao Senborlnbo, diga-lhe que niio se
esqueQIL do que muito lhe recommendel.
Adeos ; e ate quando 1»
Sr. presidente, o requerimento ultimo ti o
que posso a ler·(IB):
« Requeiro que, por lntermedio da Mesa, o
Senado solicite do governo pelo Mlnlsterlo da
Guerra:
1', cópia elos IISsontnmentos ou fti de officio
do capltii.o Lulz Jgnaclo Domingues, ajudante
que foi do 25' batn.lblío de infantaria ; e
2', lntormnçiio do destino desse officlai', de·
pois que deixou a cidade• do Desterro, Estado
ile Santa Catharlna, e. preso seguiu no vapor
Santos para o ancoradouro de Sambogui, pro·
ximo da fortaleza de Santa Cru~. onde diz·se
que alli 11lrn entregue. '
s. R.-Co.<ta A,z~vado.•
Nada mata.
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Vem á. Mesa e silo successtvamente lidos, podia existir, por um só instante, o intuito
postos ~m discussão e sem debate appt•ovados, do oft'endcr o !Ilustre Senador de cuja hon·
os segumtes
radu palavraníngucm duvida om hypotbese
alguma.
Requerimentos
Et·a uma guestão de formula constitucío·
nal, dO modo rle estabolccor as relações entre
Requeiro que, por !ntermer1io da Mesa, se o Poder Executivo e o Congresso, lbrmulns
solicito do governo, pelo M!nlsterio da Murl- que não podem estar dopendendo do arbltrlo
nhn.. Informação do Sr. Almirante Coelho ou da interpretação individual de nenhum
Notto, relativamente tí lista dos fuzilados no membro do Congresso, mas que estão deter·Estado de Santa Catharinn e que o coronel minadas no eodigo dos procedimentos parlaMoreira Cesar rometteu no M!nistcrio da mentares que a Constitulçiio e o regimento
Guet·ra e mo,trada a esse Almirante pelo Sr. desta Cn.aa esto.beleceu.
general Costo.llat, quando mini.tros ambo's. Qualquer que seja a consideração e a es·
tima que con,ngre ao seu illustre collega e
$. R.-Cosla A;eucdo •.
tendo·lhe dado previa explicaçiio do seu pro·
Requeiro que, por íntermcdio da Mesa, o cedlmento pede-lhe, comtudo, jlermissão para
Senado solicito do governo pelo Mlnisterio da continuar a suppor qu• lnnto o sou illustre
Guerra:
collega remo o seu digno companheiro de
Commissiio,
da Parahyba, niio
·I '• cópia dos assentamentos ou fé de alHeio procederam representante
nessa
queotão
·
com a correcçiio
do Ci\pitiio Luiz lgnncio Domingues, ajudante presumida pelo me>mo lllustre
cr•Uega. A ln·
que foi do 25" bata.lbiio de infantaria; e
tbrmaçilo
qua
se
dignou
prestar
2', informação do destino desse otnolal. rlc- pela Parabybo. da que o ministro dao Senador
guerra,
po!s quo deixou a cidade do Desterro, Estado em
conferencia
particular
com
S.
Ex.,
de Santo. Catharína, e preso seguiu no vapor houvera "'segurado que podia ncceitar a lbe
re·
San~ o.,, paro. o ancoradouro de Scunbaqui, pro·
tlucçilo
exigida
eelo
Senado
no
etrectlvo
do.
xlm.o da fortaleza de Santa Cruz, onde di• se força publica. nua tinha. nem podia ter mais
que alli fôra entregue. •.
do que o vn,lor de uma communicnção confeS. R •.-Costa A.:e•edo.
rencia.!. graciosa, sutnciente para o seu honrado nmigo mas, em todo caso, incompleta,
insutnciente para autorisar a deliberação ·
ORDEM DO DIA
dessa camam e empenhar o. responsabllidtl.lle
Continua a dlscussiio do requerimento do eollectivn. da votaçi\o do Senado. A CommisSr. Qulntino Bocayuva. propondo o adia- silo merece toda confiança, ella tem, porém,
mento do. 2" diocussiio da proposioiio da Ca· no proprio regimento e na Constituição estamara dos Depota~os n. 7, de ISP5, que fixa belecidas as normas da sua conducta neste
..-~
as forças de terra para o exercicio do 1896, regimon.
afim de ouvir·se o Sr. Presi~ente da Repu- Si o regimento tosse parlamentar, si os mi·
blica sobre a reducçiio da fixnçiio das forças. nistros fossem tambem, a seu turno, uma
Commissi\o do parlamento, se tivessem re0 sr. Qulntlno Doenyuvn la· sponsabllldade pelas suas opiniões o pelos
menta não ter podido na sessão anterior, re- seus votos, a informação Jlr••tada graciosa·
tirar o requerimento que otrereceu ti dellbe- mente a um dos membros da Commissi\o seraoüo da Casa, o que agora fuz.
ria sutnciente.
Des·te que o seu Ulustre coUega, Senador o honrado ministro pórte suppor, póde
pela Parahyba, se mostrou magundo e ofl'en- mesmo ter a opinião de que a força do exerdido tanto pelns palavras pronuncindaa pelo cito em vez de compor-se de um ef!'ectivo de
representante do Maranhão como peta ln!- 28.000 bOmens rleve compor-se de 20.000, mas
cintiva que tomou de,obedecendo a suggestiio é uma opinião guo niio tem siniio o valor de
'do mesmo lllustre collegn, oft'erecer o roque- uma upin!üo individual.
ri manto que submetteu ti cons!deraçiio dn Em resposta a um n.parte diz : por mais
Mesa, sentiu-se verdndeiramente coacto e que as Instituições tenham murlado, por mais
profundamente amargurado.
que o nosso t•egimen soja o presldeucial, por ,
Com qualquer dos seu• lllustrcs co!Jegas o mais que nos tentemos accommodar iul novas
procedimento que lhe foi attribuido niio se- fót•mas do systcma pelo qual nos regemos, os
ria parlamP.ntnr nem delicado; com rcferon· hab!tos, n. educação, o temperamento nacional
ela ao seu il!ustre amigo aguem se acha II· arru.sta-nos constantemente para o passado,
gndo por vinculas de amisade o cordiat!dn•'o para as formulas do reglmcm parlamentar,
l1n tantos annos a sua posição seria dupla- embaraçando os trn.bn1!1os, como no momento
mente censuravel: mas, nem no esp!rito do presente nn elucidação e na. resolução de quesil!ustre Senador pelo Maranhiio, nem no snu tilcs quo toem a maior lmporW.ncla c a maior
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nilo lhe podia ser multo estranhado que nilo
tlve•ae a calma p Lra o exame mlnuclow da
parte nrlminlstratlva concernente ó. pasta
do. guerra.: o mesmo nlio suc.:e· 1eu. entã.nto,
com a pasta da marinha occupada então,
pelo Almirante que mais tarde hasteou a
bandeira branca da revolta.
A esquadra estava apparelhn.da e prompta
para uma Jucta que o Almirante ministro
julgava immincnte, se a nii.o desejava, como
ainda suppõe. E, recorr1nndo esse facto, que
ha de perdurar na memorin de todos os brazileiros como aJl'ronta, como lgnominia maior
ainda na btLiXezn dos seus lntu·to• do que a
proprla revolta é que o Almirante que pra·
curava despertar os brios naclonaes contra a
Republica Argentina no momento em que,
para evitar a emergoncla dn Jucta, vae justamente {lterra inimiqa da pat1•ia entregar a.
e<quadra dizen•'o no governo argentinopara que deUes fizesse o que entendesse.
Tal é a ceberencia dos homens politlcos
quando lnsplradaJ, niio pelo patriotismo mas
pala de•pelto e pelaamoi~ilo.
Insiste em dizer que a oominlstraçilo da
nos~o PXeJ'Cito falta ainda. a organi:-~nQiiO ne·
cessarlo, são deficientes os elementos mil!· pasta da guerra é, actualmente. a mais dlffi·
tares rio p:olz, quer com relnçiio ao pesRoal. cil," mais delicada. Adrluz razões favoravels
quer com relaçiio ao m"ter!ol; as dlatcui· ao projecto, perguntando como si ba rle com·
dadas encontradas ao rebentar a revolta de O por o exercito-o .recrutr\mento é problbldo
de setembro, foram realmente considera veis. pela ConstliUiçiio, o sorteio não está em ex·
Refere-se n.o trabnlilo do governo nesse pe· ccuçuo, resta um recurso constitucional: o
riodo, com o fim rle conseguir armumento voluntariado sem premio.
para as forças que deviam defender a RepU· Acba, entanto, que '" podia constituir o
bl!ca ameaçada, Com a esquadra nilo fe dava exercito de outro modo; pensa que no regimen
o mesmo lacto.
republicano, no reglmen do sull'raglo uni ver·
Refere·•• n.o primeiro governo do Repu- sal estendido o direito de voto a todos os
bUca que_, mais preoccupado com a politica, cidad[os, a formula politica deve ser: a cada
nua se pode occupar, como devia, com a nd· cldo•liio um voto e uma carabina.
rnlnlstração. Fallando do marechal Florlano o, Niio vota nem votará ,iama!s por medida
em re>posta a um aparto, diz que na questilo alguma que ten·'a a diminuir o prestigio do
da reforma dos generoes nem approvou. nem exercito e a lntorpecer a sua acção nobre.
applaudiu. Achou que a pena appl!cn.da foi Faz considerações sobre o melhor modo de
multo mais severa do que devia ser. com organlsar·oe o exercito ria Republica.
relação n.os actos de abril, reproduz na trl· Quanto á Escola Militar justamente como
huna o q,ue disse na imprensa : nunca en· condemnou na Imprensa o neto de sua riiB·
pre•tou aquelles acontecimentos a gravidade solução, condemnn.-o na tribuna. Faz consl·
ae uma revolta que pudesse significar uma deraçiles sobre a ordem do dia do general
commoçito intestmn.
Innocenclo Galviio e termina pedindo a malar
Acha que houve exnggero nas medidas de calma e todo o patriotismo de quuntus se lnte·
r~press[o ou de precaução de defeza dns ln· ressam pela ~arte da Repu bi!cn., pela sua esta·
st1tulções, houve exag~ero do espirita portl- belldade, pela gloria e pela paz do seu futuro.
darlo e exoltnçiio de um sentimento que pa· Consultado, o Senado consente na retirada
receu sahlr da esphera politica para entrar na do requerimento. · ·
esphera baixa das vinganças o das perse· Prosegue a discussão do art. !• da propo·
guiçiles.
slçilo.
· ,· ·
Nilo opplaudlu Iaos actos, nilo os approvou. Niio havendo quem péça 11 pahvra, encerAssumindo o poder, por elfelto rln manlfus· ra-se a discussão.:
taçilo de 23 de novembro o marechal Florlano Sogue.se em discussão o art. 2'.
teTe a sua oxlstoncla constitucional pertur· E' lida, apoiada e posta conjunctamente
boda por tal fórma, tiio agitada pelas clr- em dlsoussilo a emenda anterlot•mente o1fere·
cumstanclns polltlcus, pela Iucta cstabeleoir!a clda pelos Srs. Leito o Oltlolca a Geuoroao
logo após o inicio do seu governo tambem Ponce.

gravidade,com relaçilo ao Congresso e com re·
la~iio ao governo.
Ne<aa degenerescenclo desses habitas porlamentares, já se chegou ao extremo lnmen·
tavel de conl'erlr faculdades extraordinarills,
quo>i omnipotentes ao Poder Executivo, por
melo de simples moçilo votada por uma só
das Casas em que se llivide o Congresso Na·
clonai : e essa moçiio servln de funrlnmento e
al!egaçiio de defesn. por parte do Poder Exe·
cutivo. ate em decretos posteriormente for·
mulados em nome do autorlssçiio conferida
pm• essa mesma moção.
O nosso systema do governo carece ainda
de ser m11iB estudado para que melhor nos
accommodemos ó.s suas formulas e extgencias.
Refere-se 11 sua velha e intima 11mlznde com
o Senador pela Parahyba, companheiro nos
momentos mais graves r! o pe•·lodo do renas·
cim•nto da Patrlo. Respondendo a um oparto
narra como foi sorp•·ehendido pela distincçilo
com que o governo provlsorlo o galardoou;
danda·lbe as honras do general rle h••igorla.
Passa a t~atar ~o projllcto dizendo que, ao
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Nlnguem perlindo a palavra, encerra·se a
dlscusoão.
Scgue·•eem dlscu<siio o art. 3'.
Vem a Mesa, ri lida, apoiada e posta con·
junctamente em discussão, que se encerra
sem debate, a seguinte
Ermmda

Ao art. 3".
Intercale·se no final: •ou n•• fronteiras,
coe forme preferirem os Interessados•.
S. R. Em 28 de junho de 1895.-Joofo Nei•a·
Segue·se em discussão, que se encerra. sem
debate, o nrt. 4".
, O Sr. Presidente rleclnrs. que estando ee·
gotada a hora, fica adiada a votação e designa
para ordem do dia rla sessão seguinte:
Votação, em 2• discu.siio. da Jli'Oposlção da
Camars. dos Deputados n. 7, de 1895, tlxan•lo
a• for•11• de terra pnra o exerclcio de !896;
211 discussão do. proposição do. mesmo. Ca·
mara n. 72, de 1894, que autorlsa o governo a abrir o crer!ito extrs.ordinnrin de
2.096:135$572 para occorrer aos pagamentos
não só das despezas realisndas e a realisar·
por conto. da verbn-Te,•rs.s Publicas e Colo·
nieaçiio-e que f,,rs.m Ceitas de accordo com
os contractos celebrados, como tambem ae que
dizem respeito á tlscallsaçiio dos burgos u:;ricolas, medição e discrlminll.ÇiiO de ter·ras:
ContinuaÇtio da 3·• diseuesão do projecto do
Senado n. 9, de 1894, que diepile sobre ac·
cumulações do empregos publicas remune·
ra1loa;
2• discussão do projecto do senado n. 13,
de 1805. que concede a D. Marli• Rosa Mar•
tlns Ms.ciel, viuva do nlferes rio exercito Mel·
chis.des Lopes Muciel, a pensão de ~0$ mensacs, >em prejulzo 1ia quota do meio·soldo,
que percebé;
2• discussão das proposiçilee da Camo.ra dos

Deputs.dOB:

N. 18, de 1895, que mantem na com missão
de guardas· marinhas, para todos os etreitos,
&te a conclusão do reapectlvo curso, os aspl·
rantes ·commissionados nesse posto e que ser·
viram no. osqus.dra Jogai e nas tlotiihns du·
rante a revoit" e da outras providencias;
N. 13. de 1895, que nutorisa o gover·no n
abrir um credito ext.raordlnario de 0:000$
para despender, no correnta exerclcio, com o
Instituto Benjamin Constant no custeio de
tres officlno.s:
I• discussão do projecto do Senndo n. 15,
de 1895, que manda vigora!', com alteraçõee,
o decreto n · 2827, de 15 de março de 1870.
Levanta-se a sessão ás 4 boras e lO minutos
da tarde.
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Presídancía elo Sr. Joao Pedro (oice-pre#identtJ)

Ao meio·rlia comparecem os 17 seguintes
Srs. senn:'ores: Joilo Pedro, João Barba·
lho, J. Catunda, Gustavo R.icbarrl, Joaquim
Sarmento, Francisco Macbs.do,M&noel Barata,
João Cordeiro, José Bernardo, Almeida Barreto, Eugenio Amorim, Domingos Vicente,
Si! va Cunedo, l'lcente Machado, Esteves Junior, Julio Frota e Pinheiro Mach&do.
Deixam do compnrecar com causa partlctpa<la os Srs. Costa Azevedo,Justo Chermont,
Antonio Bnena, Gomes de Castro. Cunha Junior, Pires Ferreira, Cruz, CoelhO Rodrigues,
No::ueira Accloly, Almino AO:onso, OUveirs.
Gaivão, Abdon Milanez, Joilo Neiva, Corrêa
de Araujo, ,Joaquim Pernambuco. Rego Mello,
Messias de Gusmão, Leite e Oitlcics., Rosa
Juninr, LeaNdro Mnciel, Coelho e Campos,
Virglllo oamasio. Ruy Barhosa, Gil Goulart,
Manoel de Queiroz,Qulntlno Bocayuva, Lapér,
E. Wondenl<olk, Aristides Lobo, Gonçalves
Chaves, Joaquim Fellcio, C. Ottoni, Paula
Souza, Moraes Barroe, Campo '<lies, Bulhões
Jardim. ,Joaquim de Souza, Ge roeo Ponca,
Aquilino do Amaral, Joaquim Murtinho. Ar·
thur AbJ•eu, Santos Andrilde, Rs.ulino Horn
e Ramiro Barcellos.
O Si<. 1" S~cRE'I'ARIO declara qne nilo ha.
expediente.
0 SR. 2' SECRETARIO decian· que niio:ha
pareceres.
Ao melo dia e 15 minutos, o sr. presidente
declara que hoje não póde haver sessão, por
isso que comp,receram apenas 17 Srs. Senadores e designa para ordem do dia da sessão
seguinte:
Votação, em 2' discussão da propostcilo da
Camars. 'dos Deputados n. 7, de 1895, que ftxa
as forças de terra para o exercício de 1896;
2• discussão da. proposição da mesma Ca.mara.
n. 7~. de 1804,que autor1sa o governo a abrir
o credito extraorrtlnario rle 2.096: 1~5$672
pa1•a occorrer aos pagamentos não só das despezo.s realiss.das e a reallsar por conta !la
ve1•ba cTerras Publicas e Co!onlsação• e que
tbram feitas de acoordo com os contrs.ctoa celebrados, como tambem as que dizem res~lto
á ftscallsação dos burgos agrlcoias, medlçao e
dlecrlmlnação de terras.
Continuação da 3• discussão do projecto do
Senado n. v, de 1894, que dispõe sobre ac·
cumulações do empregos, publicas remunerados:
2" dlseussiio 1lo projecto do Senado n. 13,
do !895,que concerle a o. Maria Rosa Martins
Maclel, viuva do alferss do exercito Mel•
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ablades Lopes Maclel, a pensão de 20$ mensnes, sem projulzo da quota do meio soldo,
que percebe.
2• •llscussiio das proposições da Camara dos
Deputados:
N. 18, de 1895. que mantem na commissão
<le guardas·marlnhas, para. todo, QS elfoitos,
até a conclus~o do respectivo curso, a aspirantes com missionados nesse posto e~ ~e ser·
viram na esquadra Ioga! e na.• flotlllms durante a revolta c dli outras providencias;
N. 13, de i895, que a11tor•sn o Governo n
abrir um credito cxtrnordinarlo tle 0:000$
para despender. no corrente exerclcio, com
o Instituto Benjamin Constant no custeio de
tres oficinas;
1• discussão do projecto do Senaoo n. 15, de
1895, que manda vigorar, com aitcraçües, o
decreto n. 2.827, de 15 de março do 1870.
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P1•asldencia do Sr. Jl!atloal VictOI'it1o
SU~!MARIO

-

:Uet•turn da. Rcallltio -

Loitnra

o npp1•ovnçiio da nctn dn ultimn II:OHMii.o e tia dn

reuniito do dia. 29-I~XI'I~DII':NTJ~-Pnrect~r- Projectos- DIAeurRos do111 Sr11. Prcsichmto, Leite
e Olticic:1. n Quintino Hocnyuvn - Approvneiio
do requerimento vorhnl <lo Sr. Quintlno Do ..
cnyU\'11- Ordem do <lin. ·1.

Ao melo·dia comparecem os 52 seguintes
Srs. senn.dores: Joiio Pe•lro, João Barbalho.
J, eatunda. Gustavo Riciun•d. Joaquim Sarmento, Francisco Machado, Costa Azevedo,
Manoel Barata, Antonio Bacna, Gomes •lo
Castro, Pires Ferreira, Cruz. Coelho Rodrl·
gues, Nogueira Accioly, João Cordeiro, José
Bemardo, Almino Alfonso, Oliveira Gaivão,
Abdon Milanez, AlmeiflaB~rreto, João Noiva,
Joaquim Pernambuco, Rego Melio, Messias
Gusmiio, Leite e Olticica, Rosa Junlor, Lean.
dro Mnclel, Coelho e Campos, Vlr~ilio Damasio, Eugenio Amorim, Domingos Vicente, Gil
Goulart, Manoel de Queiro~. Qulntlno Bo.
cayuva, Laper, E. Wandenkoli<, Goncatve'
Clmves, c. Ottoni, Paula Souza, Mornos B"r·
ros, Leopoldo de BulMes, Joaquim de Souza,
Silva Canedo, Generoso Ponce, Aquilino do
Amaral, Joaquim Mut•tlnbo, VIcente Machado, Ar•thur Abreu, Raulino Horn, Esteves
Junlor, Julio Frota e Pinheiro Macbado.
Abrc-sc a scssno.
Siio succcssivamente lidas, postas em discuS>ão e sem rlebnte approvadns a nctn da
ultima sessão c a da reunlilo do dia 20 de mcz
tlmlo.

•~NADO

Deixam de comparecer com causa. partici·
pada os Srs. Justo Cbermont, Cunha Junlor,
Corrôa do Araujo, Ruy Barbosa, Aristides
Lobo, Joaquim Fellclo, Campos Snllcs, Santos
Andrade e Ramiro Barcellos.
0 SR, i' SECRETARIO dó. conta do seguinte
EXPEDIENTE
Oficio <lo Minlsterio <la Marinha, de 20 do
mez findo, tr~n•mittindo, sancclonado pelo
Sr. Presidente da Republica, um dos auto.
grapbos do iJecreto Leghln.tivo que n.utorisa
o governo a despender ato 25:000$ com o esta·
belecimento de um pharol no porto de Maca~
pó, E'tado do Parú..-Arcbive-Pe o autograpbo e communique-sc ó. outra Camara.
Telegramma !lo Presidente do Estado do
Espb•ito Santo, expedido hontem, assim con·
cebido:
•Presidente Senado- Rio - Em nome do
Estado, que tenho a hom·a de presidir, venho
trazer-vos minbus condolencias para que
transmltt•c• o. essa lllustre Assombléa pela
gron<le perda que so!freu nossa. patrla com a
morte do eminente cidadiio, que restaurou no
Bruzil o sentimento de respe1to 11 ordem e ao
principio de tLutorldade, garantiurlo assim o
exerclcio regular da nova organisação consti·
tuclonal, ameaçada de ruina pela incredull·
dado de uns, pelo odio de outros, pela indif·
fercnça de muitos e pelas incertezas de todos.
S.tudo. vos.,._ ln tcira•lo.
Requerimento do Dr. Philogonio Lopes
utlnguassú, lente da Faculdade de Medicma
do !tio de Janeiro, em que pede lhe seja contado, para os clfeitos de sua jubilação, o tempo
que serviu como 2" cirurgiiio do corpo de
saude do exercito e como alumno pensionista,
por concurso, do Hospital Militar Central.A's commissões de mstruccão publica e de
finn.nças.
0 SR. 2' SEORETARIO-Lil e vae a imprlmit•
para entrar na ordem dos trabalhos o se.
gulnte
PARECElt
N, 59 DE !895
A Commissüo de Marinho. e Guerra, depois
do estudar attentamentc a proposi~iio, n. 14,
de 1895, da Cnmnra dos Deputados, fixando o.
forca no.val para o anno vindouro, ó de l'a·
rcccr• que olia soja acceita e submettlda á
discussão.
,
Sala das commissiles, I do julho de 1895.Eduardo Wande•llolll.- Joao N'iva.-Rosa
Junlor.-Pi•·cs Forroira.-Aimoida Barreto,

,Jlf
SESSÃO EM

1

DE JULHO DE

1895

251

!~

•'\·

J:'

;

E' lido, c estando npoin•lo pelo numero do ti•lo no~ quo dll'i~irom ropnrtlcoes do cusin<>
asslgnnturns, vne a imprimir pnra cntror na o tochDIClts nccumull\r outt·os vonclmentns.
ordem dos trabalhos o seguinte
Accro>co que si n tr~bella rio nrt, 33 do citndo decreto n, 1!48. do 1800, so tom consorvndo a mesmn pnra o Supr·omo Tribunal do
PROJECTO
Jnstiçn, toem-se-lho au"montndo o t•·n.bnlho
O decJ•eto n. 848, rlo II do outubro de !890, do quo siLo exemplo o d~croto n. 184, de 2:i
orgonlsnndo n ,iustlçn fedornl, tlxou (nrt. 83) de setomhro de 1803, nrt. 5", pnrugrapho
em 18:000$ nnnunos o vencimento dos rolnls- unlco, sngnnrla. pr1rto (1•ecnrsos ololtor·nes), o
tros do Supremo Trllmnnl FedoJ•nl, dnndo nlol n. 221, do 21) do novomb•·o do 1894, que
completou n. . orgnnisnçilo "" j nstlç' rodorai.
mais 2:0u0$ no presidente rlello,
Por decreto n. tOJO, de 1·1 do novembro O uctur~l Mm1stro dos No~oclos d11 ,Justiçnc
do mesmo nnno, orgnnisnndo n jusllcn locnl Interior, no sou rolutorio lo 15 do abril tio
do Dlslrlcto Federnl, fiXOU•SO em J2:000S corrente u.nno (pu g. 29), registra nns sorruln0
nnnuncs o vencimento dos juizo~ da Córto do tes pnlnvrn.s, tiiu irJ•ogulnt• situnnüo cuju.
Appellnçiio, tendo mnls t:OOOS o vice-prosi- r•••mnnci!cla. nnd• ,justillcn o quo 'osti. exlg"inllo providonci ·Js nn ui tnra. ~ns superiorodente c 2:000$ o prosldonto,
lteconhocendo-se a iusufficlencin do ven- funoçOos do~uello tribunul. purn quo se fuçl1
cimento dos Membros d11 justiça local, foram cessai~ essn tofracciio do prilwlplo herurchico,
elevados, por lo! n, 225, de 30 do novembro que nuo devo prevalecer só com roluçüo no
do nnno po.ssndo, cnbondo nos Jnizos riu Córto cxercicio do nttribni•;Oes, mns que deve tnmdo Appellnçiio, 15:600$, no vico-prosrdento born grnd na.r peln ca.tegoria. o vencimento :
16:250$ e no pi•esidonto 10:800$, (npenns com
c Devo nccr~_,~contnr nqni n. desi,..uimil réls men;;aes monos quo o venci monto de
dndo dos honornrios qno porcebenl os
Ministro dn Snbremo Tribnnul.)
M•·mbros do Sup•·emo Tribunal FedoOro, nno só é certo quo dovom sor muito bem
rui, o q11o n•1o esta cm proporçiio dn
retrrbuiflus ns funcçiles de Mombi'O do
posiçito oocinl po1• olles exorcldu, nem
Tribunal que, pela nosso Constltniçito, é o
da reprosentnç:lo quo silo obrigados a
gunrdn, Interprete o vingndor d<tlln, mns
mnntor.»
tnmbem é lncontestnvel quo as mesmns rn- ~·pertinente nccroscentar que é lambem
zoes que militaram pnru a elevnção dos von- de JUStiça serem nugmontnrlos os vencimentos
cimentos d<~S Membros da justiça locnl, impoo dos
funccionnrios da secretaria do mesmo tria dos do Supremo Trllmnnl, sendo de notnr bunal;
siLo uindn os da mbella oeima citnda
qno ro1•n.rn fixados com oxignhtade e so Juio
(do
decreto
n. 848, de 1890), não tendo sido
conservado os mesmos, no pnsso quo em qunsi
c~nservnd11 a proporção com o das secteta•
a totnlidnde da nrlmini,lrnçiio publicn, do ru>s dos. outros tribunaes e sendo inferiores
1890 ~nrn bojo, so tom augmentndo, om não
de alguns empregn•los tia Córto de Appel·
insigmflcnnto progressão, os vencimentos dos no•
Jaçilo,
ao quo se deve nccrescentnr que, pelas
funccionnrlos publicos,
leis
snpramencionndns,
o trabalho nugmontou
Ainda mais so ovldoncin que estão tondn
consldoravolmentc,
esenssa I'ot•·ibuiçito os Ministros rio primeil•o
E1n face do exposto, ol!'erecemos II conside·
tribunnl do palz, qunndoso eonsldoro qne toem
ração
do Senado, comQ mcdidad~ ju~tlç.1. e cm
maior retrilluiçilo Membro> de outros tribunnes, tnos eomo do conselho naval o do Su- proveito publico, o s~guinto
premo Tribunal Militar, nccumulnmlo V•JOPROJECTO
cimentos,
Melhor retribuem, relntlvnmente o guardnN, JS DE !805
dns ns devldns propoi'ÇOcs, os Jlstndos os sons
tribunnes do mnls olevnda cntegorin ; sendo
que o do S. Paulo chogn mesmo a pngar mnis o Congresso Nacional dccret~:
aos Membros do sou Superior 'frihunnl rio Art. !. • Fica nltoracln a tnbell:t do nrt. 33
Justiça, os qunos poreebem niio só 18:0008
decreto n, 8~8. do J1 do outubro do 1890,
annunos, mas tnmbom a lmportnncin dns cus: do
~ccrescendo mais um conto de róis ao vencitas JudlclnrlnR,
mento mensnl dos Membros do Supremo TriF!lltn a compnrncilo com o quo percebem o> bunal
Federo! e trinta por conto nos empreol1oros dns repnrtiçOos pubJicns forlerncs, verl- gados do
do mesmo Trlbnnnl.
flon-se que poueo mnls reeebom os ~lembros rio Art. 2,secretaria
•
Revogam-se
~s disposições em conSupremo Trlbunnl Fodorn.l do quo os dire- trario.
ctores das tolegrn.phos, dos corroias, dos os~
ostabeleelmentos do instrncciio snporlor, o Snln. rias sessões, 29 junho do 1895.- Joao
maior rotrlbuiçiio so dA no ongouholro-chefo Barbalho.-Jo((o Podro,-DomtnyoN Vicente,
da Estrada de Ferro Ceotrnl, sondo pormlt- -I<'. Macl•ado.-J. Catunda.
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Os.-. Pre•ldente--rnvoco a atten- çiles delirantes dM multldilos, ao fastlgio
do poder supremo desta NnQI'iO,
çiio do Senado.
N'iio podia deixar rle repo rcutlr doloros.- O primeiro ci!Pgou i\ suprema maglstra·
monte neste recinto o luctueoso nconteclmento tura acclrun"do, na praça publica, por uma
do que 110. dous dias tem noWcil1 P.Sto cldodo o revolução trlumphante, iniciando nova fóro po.lz Inteiro.
mn. de gov~rno.
A. 10orto do !Ilustro braziLelro que attl bom
A t.areí\1 oro. por domais pc,ada para o
recent(lmente occnpn.vo. n. 11011gístrnturo. su- seu corpo j(L mlnndo pelos soJrrimontos e um
premo. do pnlz e concentrava, cm suas míios 11 dia, quando os padoe~montos physicos diml·
m~xlmn sommn do podal' c de força. do que nulum-lhe os fDrQilS o quando ello sentiu
tu memoria em o. nossa historia politica, niio n. n.lmn n1nnrguro.dn peln.s desilluaües, nq uella.
pmio :possnr em silencio nt1sta Casa do Con- n.lma generosa o pntrioticn nüo teve duvida
gresso Naclonal.
cm abandon11r o cargo deixando aos outros
Em melo do.s dlfficuldnrles. que a situaçito a tarefa <lo consolidar a Republica.
anterior lhe havia lcgndo. nas condições es- A' minha terra natal coube pela segunda
pecioes do meio, em que lho coube govcrn11r, vez a bom•n de ver o primeiro dos •cus filhos
urgido pela crise politica que opprilnia a ser o !'residente da Ropuhllca dos Esta1los
Ropublloa e quo exigia immcdiata e prompta Unidos <lo Brazil, substltuldo por outro, forte,
soluçitc, ameaçado o paiz da nnarchin e da robusto, que tinha o. tareí\L de consolidar as
subversii:o imminentes, o Mnt•cchnl Floria no instituições, apenas nascentes o ji> no meio de
sustentllu sobre os hombros a mais cruel o agitações tremendas que a politica fizera
pesado. das tarefas, tiio at•dua, que 1\ despeito appurecer.
dos onerglo.s excepcionacs de sua organisnçiio, A este, Sr, Presidente, V. Ex. acaba de
esmngou·lbo o coração, níio consentln<lo que narrar a tarefa ingente, grande, enorme,
elle sobrevivesse sinüo curto trncto do tempo que elle tinha sobre seus hombros, no meio
o.o seu governo fecundo e tempestuoso.
cm que ollo tinha de agir; talhnrnm-lhe a
A. sua athletioa estatura, o seu vulto llo· mo1•talhn que elle vestiu e que despcdllÇOU·
merlco, erguido deante do nosSIL ht.toria, lo· lhe a cxistencia, minando-o e atirando-o no
grariL mnls tarde nitirla e justa voloriso.çüo. tumulo bojo.
Um dia, será apurado o cunho llistorico ria
Para Alagôas a <lesappariçüo destes seus
sua missiio politica e a import11ncin e ulovn- dous filhos niio póde absolutamente ser com·
çiio de seus serviços h NllQrlo Jll·azileirn.
pensada com a ;otislllçüo de hnvol·OS contem·
Vlstiu-se o Marechal Plorinno Peixoto com plndo occup11ndo o primeiro posto do palz.
o. mortalha que havia sido, porventUI'II, tn· Entretanto, a maior satlslilçíio que restn a
lbadn parn a Republica, o!Terecendo em llolo- meu Eslad .. , dobruçodo hoje sobro e"e IUII)U·
enusto a sua vida em defesa da ordem e lo, que apenas se abre, oo grande serv1ço
da lel.
que a historia niio poderú. recusar no Mure·
Em torno do seu tu:mulo devem calar-se clml Flot•iano Peixoto : ter l~chado o cyclo
todos os rcsentlmentos, emmudecer todos o< dus t•ovoluçúos neste paiz, tet• l~lto respeitar
odlos. E, denote <lesse corpo innnimado faça- a o.utorldndo, que começava 11 tornar-se um
mos todos 11. promessa S<•lemno de niio ver ~o oqjecto <lo di,cordht, excitando doaojos de
norne do lllustre morto s.iníi.o o scllo lmmortal assaltos continuados no poder ; e, sobre tudo
do respeiro o 1\delldnde ás ln;tltulções, que isto, restn a nbs outros alngoanos o reconhe·
o.braçamos, jamais um symboio de guerra o cimenlo que o. historio. ho. de consignar do
do luctas. (.lfuito.< apoiado>", muito bem,)
grande, •lo enorme, do maiot• serviço que o
A. Mesa, por si, tomou a .:eliberaçiio· do ir mnrechal foz, o ultimo, á. sun. Patria.
íncorpcr11du. oJrerecer pesames r\ v!uva do Acima du reslstoncla. ú. revolta, aclmn. 1lo
lllustre morto.
serviç" ingente, de esmagar a hydt•a das
Quo.nto ao Senado, esse· tomlll'Ó. a delibero.· revolu~iles, estiL nquelle que o. historia
çiio quo entonder conveniente. (Muito bem.) não n. regiLteo.ró., e que h1L do fazer cnm
que toda a Nação Brnzlleir~ se curvo sobre
O Sr. Leite <• Oltlelen (profundo seu tumuln, rlet'ramando lngrimllS que siio o
silc>~cio)- Niio cnbe a mim. Sr. Presidente, a preito devi,Jo no t1omem que soubo t·osl•tlr ii.
lnlclntlvarlno medidas, em mnnlfcstaçiio do custa de todos os sncl'iflcios, O. custa ntó
sentimento, que o Senndo entenda devo1• da propria vida, á. mesma onda rovoluctotomar pelo. mot•te do Marechal Florlnno Pol· nnrla, o ccnsolldar. o. Republlca, obedecendo i> lei o à. Constitulçiio, o entrexoto. ·
O Esto.do dos AlagOns, que tenho a hon· ~nndo o podor ao sou successo1· nntut'al no
ra de representar nestn. Casa, <lentt•o do dln 15 de novembro do anno passado, em descurto periorlo do multo poucos annos, tem mentido solomne i> revolta que HO levuntàra
tido o. gro.nde satlslllçüo do vôt•, dois dos sob esta pretoxto e cotitcstavn-lhe a ob~>
BOilS fllhos elevados, por entre as aoclama· dloncla á lei t
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Senhores, n morto de hoje ser~ para o Estado dtts Alngi,aso principio da snud~tde cter·
na que ello deve no sou !Ilho. Nelle A lagoas
tinha o suprema magistrado sabido das suas
pingas, a seu !Ilho toi·nndo o primeit·o ho·
mem desto pniz, enfeixando em SUHS mfios a
maiot• somma do poderes que a nossa historia
registra, na phro.se eloquente jn preterida
poJo no>so illustro Presidente.
Pois bem ; o Estaria das Alagôas não tem
para o seu filha ;enão lngrimus sinceras de
condolencio., siniio gratidüo ptLra com tod11 a
Nn2ão pelas manitestações de.sentimento que
estao sendo tributadas.
E' o que tinha a dizer. (Muito bcm.)

Seus !I\ lhos podem derramai' lagrimas sobre
o seu cadavcr, sentindo-se n.cabrunhados ao
peso cl•OSSIL nor solemne. Nós, porém, como
representantes da Nação, não temos que ver·
ter o.< mesmas lngrlmas; a Nação Brazileira
mio se nbt~te nuhca. em nen'liUm momento,
nem de:ante da..; gru.mles catt.u1trophe11, nttm
deante rios grandes revezes que possam amargurai-a. Longe de ncabrun.bar-se e de vol·
tar-se triste para a mudez e para a sombra
do sepulchro, ella deve exaltar·•• nu extnsi
da contemplação, procurando acompiLnhar o
rastro luminoso d,~sse grande espirita, que,
desprenrlido da sua prisão terrena!, remonta.
se gloriosamente pii.·a as espberns da luz e
da immortalldl\fle. (.Muito bem. )
O Marechal Florian o, como tão bem ponO, Sr. QulnUno Docnyuvu derou o nosso illustre Presidente, teve não
(motamento de attençcto)-Sr. presidente, pOI' sai si a. sorte, não ~el s;: o infurtunio, de pre·
mnn•lalo de alguns dos meus illustl·es collegus si•lir os destinos da Nu cão no momento mais
é que ouso subi!' IÍ t1•ibuna para propor ao CI'itlco e mais angusr\ioso de torla a nossa
Sen1tdo aqucllns demonstrações que, em sua historia polit;ca.
:
sabedoria, devam ser tributadas como home· E, o que c\ a•lmlraveJ,, mostrou-se digno do
na~cm nacional ao morto iIlustre. que, dentro grande papel que lhe c·~ube. Elle não era um
de pouco tempo, :;erá. contiado guarda do general de gordo, ellc .. niio era um politico
sepulchro.
eminente, elle não era 1um pens •dor profundo,
Quacsquer que pudessem ser os sentimentos cllenií.o era. um escrJHtor, nem orador, nem
despertud~s. pehiS minhas palavras, elles jn economista e nem ho1 iitem de Estado ; no em·
estao anttcJpados pelas pln·a,es eloquentes tanto, senhores, elle foi tudo isto em um mo·
com que o illustre cidadiio qu" preside a esta menta dado. equllib·rundo na sua mascula
Camarn se releriu no illustre finado.
natureza tudo o que' o povo brazlleiro ~odia
Senhores, quando Jm apenas Ires dias, oc· ter de energia, de hJteiiigencia, de virilidade
cupando eu a tribuna, tive occo.siüo de o 1le patriotismo ( multo bem, multo bem) ;
fuzor n.lgumM l'eiCrencias ao que era. então elie era leito da m.o.ssa dos grandes beróes,
ainda o !Ilustre Mai·eclml Floriano Peixoto, os quaes, por um:~ singularidade bistoricn,
estava sem duviei!L bem longe do meu pensa· foram, quo.si todr,s, homens singelos e mo·
menta e do penoumento ele toda esta illustre destas ; elle era, corno todos os seus antecesassembléa que, decorridas poucas horas, a sores, upenns um homem mo1lesto, singelo, de
minha voz pudesse reboar neste recinto como >tirpe obscura, de vi1•tudes communs, de quo.o nnnunclo •inistro e agoureiro de um grande lidudes vulgares : modastoe vulgar emtlm
infortunio nacional 1
como foi Wushington, con.1o foi Lincoln, como
A sessão solemne que celebramos deve sei' foi Guilhei•me Tell,como toram tnntcs outros,
curta, como raplela eleve ser a expre,ito da cujos nomes resplandeCIIm na historia da
todas o.s emoções profundas que abalam a humanidade.
alma de um povo ! (.lluito bom )
Mns o que constituiu a sua força e o que
Nós somos, como rep1·esentnntes da Nnçiio ha. de constituir a sua gL>rla, é justamente o
Brnzileii·a, a familia es~iritual o politica do ter sabido, nu hora em que o dest!ao lhe im·
grande morto: a nossa dur niio póde sm· i0'1Jal poz a sua sublime miesão, reunir e congregar
.nem na. sull. inten~blu. •c. nem no. sua expt•essü.o em si tudo quanto a Naçãt 1 Inteira lhe podia
'i\ dôr, ~ magoa que elilacera neste momento Inspirar de abnegnção, de forçu, de vontade,
o cornçiio daquelles que lhe. pertencem ele energia, de coragem e tle tenacidade pera
'pelo sanguo I (Multo bo.-), Onde os outros bem serv1r i\ causa da PatJ"ia e defender a
podem vet• apenas um cnrhwer, que vai Republica. (Muito bem.)
ser entregue i\ sepultut•a, nós temos o direito O momento nüo é para t • panegyrlco do
de ver o symbolo augusto de uma. des:-ns n.l· m•trechal Flori!Lno. Não po1 •q ue seja cedo
tas p•rsonnlidades poJiti<'as cu)o nome e cuja para lhzel•o, Quando os bom:ens, como elle
menlOI'ia p•rdurari\ na histot•m de nossa Pa· to!, penetram os humbraes da p osteridade ro·
trla como tendo sido em um momento critico doados desta aureola lumlnou ·, e de tnntn
para a Republica um ponto de convergencia gloria conqu!stllda por leitos 11 '\o !Uustr011 ;
,pnra todas as aspi1•ações, para todas as espe· quan•'o podem, como elle, legar L'I sua Patrla
rancas, para todas as enet•glas da Naçüo Bra· uma folha de serviços re!evlll!tl •s, tantos e
tão gloriosos que po1lem buta.r ~ ra preen~lleira, ( Muito bom. )
.
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chm•, niio o. vicio. de'um homem, mas o. bis·
taria de um se.cuio; quando podem, como
clle, ascendei' a immorto.lldnde, ncomp:>nlmdo
pelo. gi•o.tldiio, ]JOio. estimo. o pelo. devotação
de to<lo um po,·o, urro ó ce•1o par·o. •o fuzer o
seu po.ne~yrico, porque o. magcstade drt morto
lnterpondo·so omre o seu espirita e o espirita
do seus contem(l')rrmeos, não rlei>:a vôr atro·
vez do. tro.nsJJO.rfmcia do tempo o do. historio.
. mais do que as b'l'o.ndes virtudes que o re·
commendo.l'llm o.o respeito e a venoro.ção dos
seus concidadãos. (,l[uilo bom,)
Para seus erros a historia trará opportu·
namente o. critica sovara'' imparcial, que niio
póde ser feita por nenbu·m do nós.
Todos seriamos suspclt;os: nós que o admiramos o que o estimo.mos e aquellcs que,
talvez admirando-o, n llo a amarom pela
propria acção sevCI'o. •la, autoridade que foi
Jbrçado a exercer, de • accordo com as cir·
.cumstaneias e:.:copcioJJaes que rodearam o
seu governo.
Mas, como bem pond.erou o illustre Senador
pelo Bstado das Ala! rôas, a bistor·io. lm do
recordar que este bom·. em, que cnleixou em
suas mãos a maior s omrna rle poder e do
forço., que jámals foi co,.,cedida a um cidarlão
brazlloiro, que desde os o.ltul'lls do. magiatratura suprema do Esta. io soube resistir com
tenacidade, com onerai•~ e com bravul'll aos
inimigos da Po.trla c do. l'tepubllca, si soube
commandar com superioriclade,niiosoube com·
tudo man•lo.r com orgulhr '· e, humildemente
obedecendo ó. lei, ntL IIOI'a que olla mesmo lho
marcou, desceu rlas culmillancias do poder,
entregando o. tlirecç[o rlo governo ao legitimo
succossor e indo modestarnent.o rccollter-•e á
vida privada, onde p.Juco tempo pôde sobreviver r. ~uo. propria grandioso. tarefa. (Muito

Mostrnndo-se satisfeito do. suo. obl'll, confiante no. justiça dos seus compatriotas e
mais confiante aln<lo. no justiço. 1To. historio.,
•lizio.-me : « I~' bom que oa republicanos não
~o descuidem. O que peço o. todos clles,
quunt,,s nqui teem vindo, ó ·que boJa união
entro todo; ; é qne tratem do completo.r a
obradaconsolldaçiiodaRepuhllca,prestlglando
o. autoridade lego.!. Convém que todos unidos
tro.bo.lbem com o mesmo esforço o a me,mo.
sincerldo.de po.ra o. grandeza desta Republico.;
mas lambem recommendo todo. a vlgiJnncia,»
.
Como soldado, quo era, elle sabia que o
maior dos oi•ros que póde commetter um
general ó delxaJ•-se surprehender pelo in·
imigo; o eu peço licença para dizer que o
mesmo succede com os homens politicas, os
quaes niio devem nunca deixar-se surpl'O•
hender pelos acontecimentos •
Elle recommendava cautela e 'vigilancla
para que a obro. que tantos transes dolorosos
tem custado á Nação Bro.zlloira, se complete,
se· solidifique e se affirme na contlaoça do
povo.
Senhores, a invocação dirigido. no paiz pelo
nosso lllustre Presidente deve ser ouvida por
todos. E' necessarlo que o nome do Marechal
Florlo.no, dissipada o. caligem dae paixões,
dos otlios ou dos resentlmentos que acaso
puderam rodear sua pessoa dul'llnte a vida,
resplandeça eternamente como um symbolo
de união e de convergencla para os republicanos.
. Que o seu nome seja etrectlvamonte o sym·
bolo rla Republica e o élo de unl[o entre
torlos quanto> amam sincel'llmente a Repu·
blica e querem vel-a forte, engra.ndeclda e
gioJ•iosa.
bem.)
'
En creio que o Senado Brazileh•o, compreSenhores, !Ja pou:~os dias tive o ensejo, hcndendo que á enormidade do dosBBtre que
pam mim grato, de ii• visitar o !Ilustre en!er- opp1•ime a Nação, rleve corresl?onder da
mo na ultima esto.:lcio. do aeu pouso ter- sua parto umo. homenagem excepOional pre·
restre.
/
atada ilquelle que se recommen~ou ii Nação
E' claro que :1. corte zla mais elementar devia por tantos o tilo relevantes o gloriosos serviimpor-me tnrla a di~criç[o. Não tu! Já po.r·a cos; abrindo um precedente novo aos seus
fallar em nolltica, nem convel'oar sobre ne- ostyios, se tlignara acceder ao requerimento
· d Êt d
que vou fazer, para· que o Senado se faça
·
gociOs e •" 0 •
representar nos lunero.es do lllustre mare-;
Fui o. penas rende r-lhe o. homenagem pcs· chal, não por uma com missão, mas por toda
soai de minha estim'.a o do interesse que sln· a corporação do Seno.do (muito bem); que
cernmente me insp'.lrava a sua saude.
suspenda as suas sessões por tres dias, que
· Corntudo,comor/, casualidade permittiu que tantos, creio eu, serão' necesso.rlos para a
nesse dia o seu/espirita estivesse de;assom· ultimação das cerimonias funebr·es que estão
bl'lldo o o seur. organismo mais fortificado, determinadas, e, ftnulmente, que se lance na
pudemos sem ir,convenlente entregar-nos a ncto. um voto especial de pcznr per este
amistosa confar/,ulaçii.o politico. provoco.da por lutuoso acontecimento, cmquanto o Poder
elle e não por (.mim.
Legislativo, pela 'deilheração de ambas as
A conforenc .ia não foi o. sós; havia teste· Camaras, não decretai' outras resoluções que
munhas, outr':os amigos, e só por Isso julgo o>tilo na sua alcatlo. e que escapam natural· ·
licito transrr Jittlr no Seno.do alguns dos coo- .mente ii acção parcial de uma ou de outra
ceitas que 17ne ouvi.
Caso. do Congresso.
I
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Todo.s essas hOmenagens, todos esses s1gnacs
do respeito o de veneração pela memoria do
illustre morto, serão apenas um" P"llida demonstrnçiio da profundeza do sentimento naclonai com rela~ilo ao illustl'e cxtincto. PILra
attestal·o bastariiL a exp1•essüo no mesmo
tempo sympathlca c respeitosa da physionomia desta illustre assombióa; e, mais do que
isso, os signaes que de todos os pontes do
nosso vasto palz reflectem na C1tpitai Federal,
demonstrando que a perda que o. Naç:lo
acaba de sr•1l'rcr é vivamente sentida em
todos os angulos do Brozil ! (Muito bem,) Que
a sua memoria illustrc perduro, como um
exemplo e como um estimulo a todo• quontos
tenham o. nobre ambição de bom servir
a Republica c de glorificar as Instituições
que abraçámos.
Et•am catas, Sr. Presidente, as palavras
que eu tinha de preterir por mandato de
alguns amigos, o o requerimento que res1:oitosamontc submetto li. consideração do Sanado. (Milito bom, muito bom,)
Posto /J. votos é approvado o requerimento
do Sr. Quintl-o Bocayuva.
0 Sn. PRESIDENTE declaro, que, a vista da
deliberação do Senado,vae suspender a sessiio
e designa para ordem do dia da sessão de ·I :
Votat;iio, em 2~ discus~ü.o, da propogir;üo
da Camara doa Deputados n. 7, de 18D5.
que fixa us lilrços de terra para o exercicio
de 1896•;
2• discussão da proposição da mesma Ca·
mara n. 72, de 1894, que autorlsa o Governo
a abrir o credito extraordidaJ•io de •.•.
2.096:135$672 para occorro•r aos pagamentos
não só das dcspezo.s realisado.s e a realiszr
por cr:nta rla verba • Terras Publicas e Colonisaçiio ,; e que foram feitaS de accordo com
os contrn.ctos celebrados, como tumbem as que
dizem respeito ~ fiscallsação rios burgos agri·
colas, medição e discrim inoção de terras ;
Continuação da 3• discussão do projecto do
Senado n. 9, rle 1894, que dispõe .obre ac·
cumulações de emprego> publicas remunera.,1os ;
2·' disoussüo do projecto do Senado n. 13.
de 1995, que concede a D. Mal'iiL Rosa Martins Mnciel, viuva do alferes do exercito
Melchlo.rles Lopes Mllciel, a pensiio de 20$
mensaes, sem prejuizo da quota do mel"soido, que percebo.
2" rlisoussão das proposições da Camara dos
Deputados:
N. 18, de 1805, QUI! mantem na com missão
de guardas-mal'lnbas, para todos os elfe1tos.
atA n conclusão doo respccti vo cm~o. os aspirantes cornmlsslonados nessQ posto e que serviram na esquadra legal e nas llotilho.s durante a revolta e dá outro.s providencias;
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N. 13, de !895, que autorisa o Governo a
abrir um credito cxtraordinario de 6:000$
pnra despon,ler, no corrente exercicio, com o
Instituto Benjamin Constant no custeio de
tres umcinus i
I• discussilo do pro,jecto do Senado n, !5,
do 1895, que mandiL vigorar, com alterações
n Decreto n. 2.827, de 15 de março de
1870.
Levanta-se a sessão'• I hora e lO minutos
da tarde.
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diiSCUBsiio dn. nctn. - Declnraçilo do voto do Sr.
Costa Azllvedo - Approvaçiio dn acta- EX. PR•
DtRSTR- Discurso tt requerimento do Sr. Vi·
conte l\!acbado- DiscuR!Iiio dl)ate- DiRcnrso
do Sr. J. CutundtL - l~ncorrnmcnto dn dill·
cuss:i.o- Reqnr,rimento \'orbal do Sr. Almeida
llnrroto u \'otacão nomlnnl Jo requerimeuto
\'erbu.J dCl Sr. CoRta Azevedo- Discurso oroquorimonto do Sr. CosLr~ Azevedo- Adlnmonto
dn. tliAcussii.o - Ontm:.t: no m.\ - Votnçào em
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de 1805- 2" diAcUIIsÜ.o da propo11içii.o n. 72
do iSOl- Dlscur~;os dos Srs, Gorne11 do Castro
o l\Jorno11 o Barros - 1Ji11curso e rMJ.Uorimonto
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Ao meio-dia comparecem os seguintes 45
Srs. Sen11dores: .João Podro, João Borbalho,
J. Catunda, Gustavo Richard, Joaquim Sarmento, Francisco Machado, Costa Azevedo,
Antonio Boena, Manoel Barata, Gomes de
Castro, Pires Ferreira. Cru•. NogueiraAccloly,
João Corddro, Jose HornaJ•do, Abdon Milanez,
Almeida Barreto, Joiio Neiva, Rego Mello,
Leite o Oitlcica, Messias de Gusmão, Leandro
Muclel, Rosa .Jun-or, Coelho e C:unpos, Virgílio Dnmobio, Eugenio Amorim, Domingos
Vicente, Gil Goulnrt, !l!anoel de Queiroz,
Lapér, E. Wundenl<all<, Gonçalves Ch,ves,
Paula Souza, MOI'IICB Barros, Campos Salles,
Leopoldo de Buihiles, Joaquim de Souza,
Silva Cnnedo, Generoso Ponce, Joaquim Murtinbo, Vicenr<J Macbado, Arthur Abreu, Rau·
lino Horn, Esteves Junior e Julio Frota.
Abre-se a seasiio.
E' lida e posta em discussão a neta da
sessão anteriot•,
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O lliila•. Oo•to. ~zevedo- Sr. pre·
sidente, niio sei si fui o unico, mas o que é
certo é que poucos tl veram, como eu, a reso·
luÇt1o r1e voto.r contra o requerimento apre·
sentado pelo honrado Senador pelo Estado do
Rio de Janeiro.
O Regimento fo.culta-rne urna declaraçiio
de voto, e é o que faço, mandando á Mesa a
seguinte (lê) :
Declaraçao de •oto

SENADO

O cortt>jo t'unebre realisar·se-ha ó. pé se·
gnndo o voto unnnime da mocidade repu.
bllcana civil e m1litar. sabindo o feretro ás
II horas da manhii do dia indicado paro. o
cemiterio de S. Joilo Baptista, onde ftcariio
depositados os preciosos despojos do IUustre
morto no jazigo n. 1.908, junto ao tumulo
do Fundador da Republica Br,.zllelra. de
modo a reunir em um mesmo recanto sagrado
da terra os dous gr1mdes typos que, c~m
excepcional capacidade moral e polit1ca, capitanearam o fecundo movimento social da
transformação republicana. -Inteirado.
' Telegramma- expedido de Ouro Preto em
4 de .i ui bo e assim concebido :
Sena•1o-Rio-Mocidade escolas apresenta
P"ofund11mente magoada pezames sentir1os a
essa. caso. do Congres.:~o de seu pniz morte
benemerito Republica Bmzileira Marechal
Floriano,-A commis•iio, Benjami•n Torres,

Votei contra o requerimento para que,
OLbrindo·se um prece•lente nouo aos estylos do
Senado, fosse o Senado representado nos t'une·
raes do illustre marechal Fioriano Peixoto,
não por uma commissilo, mas por tod:~ a cor·
poraçiio; porque me pareceu não se lhe de·
ver tal homenagem, apoio tiio decisivo IÍ· sua
administração de presi~ente da Rtlpublica,
principalmente tendo cm viata os excessos - Pelar~io Pereira, -Gama Fernandes. que commettera durante el!a, desnecessarlos FlUres da Cunl,a.
O. victoria da causa legal, amda no período
O Sa. 2' S&cRETAIUO declara que niio ha
da revolta iniciada por parte da força na vai pareee1•es.
em 6 de setembro de IS9:J, sua estotca parada de indi1!erenca para tantos actos de seus
agentes, de perversa autoridade, descoube· O Sr. VIcente Mllcha.do-E' de
cida entre nós até então, que deram a morro to.i importo.ncta e de tal gravidade o assumpto
em massa de ciVIS, de mar!Dbeiros nacionaes, de que vou tratar, que ouso chamar para elie
de militares de mar e terra, com olrcnsa das a attenção de todo o Senado,
doutrinas da carta politica da Nação de 24 V. Ex.. Sr. Presidente, tem de certo code fevereiro de 1891, das leis consequente• e nhecimento do telegramma que foi illl'erindo
das r1e humanidade, de todo olvidadas por em todos os jornaes desta capital, sobre DR
esses agentes.-Costa A::e.ado.
thctos ultimas cm relação á revolução do Rio
Niio havendo mais observa•õea, dá-se a Grande do Sul. Re6ro·me ao tetegramma
•
passado pelo com mandante geral das forças
acta por o.pprovada,
do Rio Grande do Sul, o general Innocencio
Deixam do comparecer, com causa partiei- Gaivão de Quairoz. Na ultima pnrte desse
pado, os Srs. Justo Chermont, Cunha Juniol' 1 telegramma eu vejo consignada a seguinte
Ruy Barbosa, Aristir1es Lobo, Joaquim Felieio, pbrase (16):
C. OttDni, SantDs Anrlrade e Ramiro Bar- " O armisticio durará até ó. conclusão da
ceUos; e, aem ella., os Srs, Coe!ho Rodrigues, conferencia, que terá togar no dia. 9. •.
Almh,1o Alrons~, Oliveira Gaivao, Cor~eia de A {li'Oposito eu· vou enviar {J. Mesa um reArO.UJO, Joaq~tm Pernambuco, Quintmo Bo- ,quet•tmento que será sujeito á deliberação do
cayuva, Aquilino do Amaral e Plnhe1ro 'Senado. '
Machado.
Estranho extraordinariamente que em do·
O Sa. I' SEoRmTARIO dá conta do seguinte aumente olllcial; porque niio pos~·o scpnrar a
qualidllde olllciai do commandante chefe das
forçB~ do R1o Grande, se escreva uma. palavra.
EXPEDiENTE
que não tenila absolutamente a signtftcaçiio
juridica que se póde alllrmar ao fo.cto, V. Ex.
Carta, ~atada de 4 de julho do anno cor· sabe, Sr. Presidente, que o armlsticlo é uma
rente· e dirigido. pelo Sr. capitão Gomes de convenç,lo militar; que· implica um acto po·
Castro ao· Sr. Presidente do Senado e em a litico, que não póde ser praticado, sem poderes
ttual aquelle communica, na qualidade de especiaes e dlpiomatlcos, conce•lidoa.peio chefe
presidente das commissõe~d• Escola Superior do Estado. ·Nuo se 'compreilende o armlsUclo
de·Guerrn, ctub Militar e Escotu Militar que siniio entre potencias b,Uigerantes e nos
a. trn.slado.çiio sotemne dos. re;tes m01·taes do restrictos termos do direito politico ln terMarechal Fioriano Peixoto realiaar·se·ha .naotonal.
.
irrevogavelmente no aabbado proximo, 6 de ,· Das convenções miUtare:; permitidas pelo .
1direitD publico internacional resaltam as se· ·
julho,
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gu!ntes : A suspensão de armns, o aJ•ml,ticio, opcmçües do Rio Grnnrle do Sul, e em todos
a capituiaç•lo e TL troca de priHioneiros.
esses actos niio podemos sl~uor perceber de
A suspensão de at•mns dá-se quando, após lon~c o reconhecimento, porque nito poderil
batalhas sangrentas, e necessarw intorl'allo •'u.r·se mesmo dos revoltosos como liolllgepara pensar os lei•idos, sepultar os mortos e ru.ntes,
afinal niio eliminar da guerra os seritimeutos no mo ó, pois, que 0 commawlante em chefe
de CTLrldade dos que tomam part.e nellTL.
doquellns thrças militares se arroga um diO armistieio é um pouco lliTLi< do que isto: •·eito, que niio tem, ch11ma a si at.tribuições
é uma convençito mil• lar, que implica um quo niio podi•m ser-lhe dadus c concedo arfacto politico, que, como jil disse, não póde rnisticio!! (Pa'"''·)
ser dado sinão com poderes especlaes e quando
ha potencias biilllgerantes, e ainda, dado por Fo•·~a é convir que o fT«lo ó gravissimo,
cheias mili~tres investidos desse poder, e •u- exige uma medl\l•çiio severa e tlesnpaixojeito se~undo proscrlpções do direi\, publico nada dos poderes publicas da RepubliCiL,
internacional a ratiftcaçilo pOl' parte do eh.,fo Chamnn•lo" attencilo do Senaclo pam este
do Estado.
fl•ct•>, não tenho o dilotantJ;mo da guorra ...
Não foi uma simples suspensão de hostili·
dades e de armas o que al'aba de dar·so no O Srt. L~:ITE E OtTICICA-Não parece.
Rio Grande; foi, corno •llr. o teie~rammTL, nm o S~t. VICEN'l'E MACUADO,,, mio desejo abarmisticlo concedido p•lo cl!ef., das força• aos ,olutamente que se .PI'oiongue por mTLis
revoltosos, armistício que c;•êa os mniore< tempo um estado a!'filetivo para toda a Nação;
embaraços pa~a a solução da grave quost.ilo cnr.s oqno não posso é admitti•· que o poder
que preoccupanctualmeute o espirita de todos publico, que a ou prema autoridade, inveses braz!Jeiros. Isto foi o me•m" que o chefe tida de todos os poderes claudique contra a
das fOl'(llS reconhecer no< revoltosos aquillo lei, claudique contra oe principias mflis co·
·que elles não toem, Isto é, o direito de belilge- mesinhos e conhecido• do direito publico inrantes, porcrue só entre betligc•rantes se póde ternaeional e venha demonstrará luce do
reconhecer o dh·eito de convencionar armis- pa iz •, •
tlclo. O armistlcio é um direito de Nação pu.ra
Nação ou entro belllgerauteS,quanclo uma rc- OSa. OITICICA dit um aparte.
voluçiio tem ganho taes incremento;, que O Sa. VICENTE MACll \tio-Eu t:,uo, eu me
adqucre direitos para que nações estrnngeil•ns diriJ.> no nnbrd Souador, que é jurl~consulto
a considerem como belllgerante.
e pe•·gunto·llle o que é o dlretlo de u.rmis·
Me parece, senhores, que nada disto se dú tlcio 1 Comprehen•lo·se o direito rio armisticio
no Rio Grande do Sul.
entre o poder publico o os revoltosos?
Nestas condições, o commnnd;mte geral <las o Sa. LEITE E 0ITICICA-Comprehende-se
forças em opera~ues no Rio Grande do .lu!, sempre.
creou uma 01tuaçilo excopcional e gravlssima
para o govm•no da RepubllcíL, excepcional e O St<, VIOENTE MACI!Ano-Niio, Sonhares,
l(ravisslma, porque niio creio que o governo isto e desconhr.cct•,''
da Republica tivesse •lado.poderes dlplomati- O Sa, LEITE E Omctc,\ dit um aparte.
cos, poderes politicas ao comm.mdante geral o SR. VICENTE MACHADO-Bem, a poz niu'das forças naquelle E;tado, poderes que abso- guem a repelia; mas é preciso que ella seja
luttimente niio poder·lhe·hlam ser dados, por- tilira de nccordo com os principias do digue 'o commanclante gemi niio la tNtar com roi to, de modo que n•lo constitua um avilta·
'tieiligerantA!S, mas sim com revoltosos,
d
bl'
Não tenho, não po.<so ter tt. preteuciio de en. mento para 0 P0 er pu Ico ·
siuar ao Senado materius que são do conhe- O Sa. MORAES E BAaaos-V, Ex. esquece-se
cimento de toclos, sou mesmo o mais obscuro díL missão do Sr. Cunha Junlor, que, no en·
dos membros ao Senado (nao apoiado• geraus), tanto não merereu censura alguma.
para tratar de assumpto de tantTL relevancia, o Sct. LEITE TC OITICICA (Dirigintlo-so ao
·mas os principias do direito publico Interna- OT'ad<~r)-V' Ex. o que qnor e oxtermlnar os
clonai ahi estão patentes, conueclclos de todos advei•sarJos.
e contra 'elle ncaba·so de JlrTDar um neto no
Rio Grande do Sul, act.o que, como disse, vem O ·sa. VICENTe~ MACUAD.•- Fui uma missüo
collàear otn contlngencia l(l'avlssitna e dilll- reservada,niio levo curaoter publico nenhum,
oultosa o. governo da R~publlca,
o pocler publico não Interveio nello, de .modo
·
1 · 1
t d05 •· 1 que •e poss~ compar•l·o a este do commanTemos'ern re açao ao;JU gamen
•ac os dTLnte em chefe das forças em operações no
da revolta a palavra do po•lcr executivo ln- Rio Gt•ande do Sul.
ser ida na ·mensagem; temos as suas declara·ções 'JlOSierlores, temos ·o proprlo acto que· O S~t. MoR.AEs E BAI<«os-~'ol uma missiio
nomeou o commandante gerai das forças em especial mandTLJa·pelo ·Podet· Executivo,
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· O Sn. VIOEN'I'E MAOIIADO - Estou conven• h~ nbsolutnment" nação nenhuma que, sacido, senhores, do que o nobre e !Ilustre mi· bendo que o governo de um pníz conceúeu.
litnr que dirige as operações de guerra no at·m!st!cio a revoltosos, nrmiot!c!o que ó o
Rio Grande tlo Sul pt•nt!cou este neto sem convento mfl!lar com carncter publico, que
conhecimento, sem instrucções do Presidente niiolu!gue nesses revoltosos o dlrolto de se·
da Republica, que aliás niio podia dar seme· rem considcrarlos belllgerantes,
!hantes instrucções sem att.entar contra os Os SRs •.JoÃo CORDEIRO E LEITE E OtTIOtCA
prínc!pios vulgares c conhecidos.
diio apartes.
' OSR. CosTA AzEvEno- E como 0 governo O SR. MDRAES E BARROs-Em 1845 Caxias
m~n~o~ o Sr. Cunha .lunior com essa tratou da paz com os t•evo!tosos.
mtssao v
, .•
0 Sn. VICENTE MACIIAD0-0 nobt'C senador
OSn. VtoEN'I'E MADIIADo-Tenho n opmmo é o menos comp.tente paro me dar este
de, diversos cscr!ptot•es ; e ntto acredito que aparte, porque ó formado em direito, eco·
haJa no Sena•lo quem desconheça o que ó o nltece estes pt•lnc!pios
arm!st!cio como convenção ml!it~r.
0 SR. MOlt.\ES Jl: 8' ARROS-E t o.mbem um
o SR. CAMPOS SA!J.ES-0 que nuo ue,vo pouco de histori~ de que v. Ex. parece
ha'(_or no Se~ndo é quem emltnraco a pactfi· osquecer·se.
caçao. (.4potados.)
_
• ,
0 Sa. VICENTE MAOIIADO-Nao esqueço,
O SR. VIOEN'I'E ~ACHADO- Isto nao e em· bel do mostral·o.
baraçar a pacUicaçao.
Senhores, dizer·se que o nrm!st!cío ue tl
OSR. E. WANDENitOLit- E' pet•tut•bar.
uma convenção milltar com caracter p$;Uco
o SR. VtcE>I'I'E MAcnAno-0 qu~ ó prer·íso póde ser exeroldo po~ um commandante de
é que as couSILS se fa~am ue accot•do com os forças SOJ!l autor!snçno expre:!Sa do Chefe do
bons princípios e sem quebra da dignidade. Estado, e tsto quando trata com revoltosos,
pet•mittam·me que eu qualifique do uma !te·
O SR. LEI.TE E OtTICICol.- 0 nde es14 " que· resta de tal ordem que não póde tet• apoio
bra rle digntdade 1
sinão no facto profunrlamente louvava! da·
OSR. Vtctt.'iTE MADIIADO-V. Ex. s~be que que!les que apo!um Isto, auscultando o de·
ató a imprensa tem d!suut!do si M o chefe seja e a aspiração nacional de que nós oleserevoltoso quem pediu o armísticio, ou si este jamos a paz e a tranquilidade da familln
foi solicitado pelo chefe das forças em opera· brnzlleíra.
ções no Rio Grande do Sul.
Tenho felizmente a~u! comm!go um livro
OSn.. E. WANDENKOLit- E' uma questão novlsslmo, e J!Or esse ltvro que eu volve con·
de nanada.
ceitas de periillta verd~rle, e superiores aos
que possa dar o orador qu .. vos falia, se evi·
OSR. VIcENTE MACIIADo-Niío entro neste dencia que o armístlcio não póoie abooluta·
t'&cto; o que quero ó que os nobo·es senadores mente ser d~do s!niio entre potencias beUtgeme digam si o commandante cm chefe das rantes.
lbrQilJI cm operações no lUa Grande o Sul, Disse, ha pouco, que ha quatro espectes de
comb~teodo revoltosos, podia conce,ler ar· convençõe~ mllittLt·es; ó a suapen•ao de ar·
m!stic!o. (Apartes.)
mas. o armísticlo, a capitu!açiio e a troca do
Isto é um t'o.cto que está subordinado aos pris!one!ros. Destas convenções militares
principias get•nes do direito publico, e niio póde ser exercida pelo commandante cm
póde estar sujeito a instrucções do governo, chofe de forças mUltares, sem !ntervenQão
as quaes nno podiam ser dadas slnüo de ao· absoluta rlo Cbefe de estado, a troca de pt•icordo com os principias estabelecidos sobre a s!oneiros e a suspensão de armas que são
mataria.
dit~das por p>·inclp!os human!tarios que se
Eu disse, Sr, presitlente o sustento, que o compado.cem com a crueldtllle ~a guerra.
neto do commandante em chere das torças em Wheaton affirm" que n conclusão de um
operações no Rio Grande do Sul v!nl1a crear nrmísticlo por um commandante de forçns,
extraordlnnrios embaraços para o Presidente exige autorlsaçiio especial anterior do Poder
da Republica (nao apoiodos); e um dos menores Supremo do Estado; ou uma sat!st'açiío subse·
é este, é quo boje, si o governo da Republica quente por esse Poder.
declarar que ó solidaria com o acto do com· ~·otgnet tambem. alfirma que o arm!st!c!o
mandante em chefe das forças em operações no é uma convençiio sempre com carnctcr poli·
Rio Grande do Sul, as nações tcom o dir01to t!co, e que só póde ser exercido com poderes
de reconllccer os revoltosos como be!ligeran· espec!ae~ o d!plomat!cos,
tas. (Oh!)
Mtts, Sr. presidente, esses prlnclp!os estilo
Pois, nii.o, niio é caso de exc!ama~ões, siio subordinados a este facto: ·ou trata-se .de
theor!as que todo o mundo reconhece: nõ. 0potencias estrangeiras bell!gerantes, ou tra•
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ta-se de potencias do mesmo palz reconhecidas como t.neR perante os princlpios de
direito publico internar.iona!.
Ora, nilo estamos dennte do potencias es·
tranoeiras belllgerantes ; como õ que se púde
reconhecer o direito ao Commandanta em
chefe das forcas militares do Rio Grande do
Sul do conceder o "rmisticio?
Sr. Presidente, V. Ex. sabe mais do que eu
com certeza quo oarmisticio como convencilo
milltn.r, principalmente nos tempos morlernos
tem sido consagrado milhares de vezes.
Napoleão, utilisou-o diversas vezes; niio ha
potencia militar em tucta com outra que niio
tenha utillsado lambem; mas, óquelles que
me cobrem de apartes peço que contestem a
verdade jurldica do que estou asseverando
que me citem um exemplo rle armisticio, ar·
mistlcio e niio suspensão de armas, entt•o o
poder publico e revoltosos que niio tenham 0
recor1hecimento de beiligerantes !
Eu conheço diversos armisticlos e ,·ou satisfazer ao !ilustre senador por s. Paulo,
mostrando· lhe quaes são os diversos armisticlos que tem ti~o lagar no nosso secuio e
no fim do seculo pas;rvlo e por eiies S. Ex.
verá que siio sempre rlados enlre duas na·
ções em luta ou entro <lous poderes bei!ige·
rantes e só' assim tem perfeito cabimento
juridico.
Niio e o caso actual, om que só por uma
tlcçiio sentimental se póde accettar a que se
passe como um desejo de paclficaçiio <lo Rio
Grande do Sul.
Em 1797 deu-se o armistlcio de Loebem,
que Bonaparte concedeu ao archiduque Carl11s
depois da Victoria do Tagliameno.
Em seguimento a esse, realisou·se o tratado
oonbecldo na ili~toria pelo nome de Tratado
de Campn-Formio,
Em !SOO, ainda deu-se o armisticio de
Stayer, dado por Moreau ao archiduque Joiio,
depois da. batalha de Huhenlinden,
Em Trovise, Bruce concedeu armis~lcio cm
16 do janeiro de ISO!.
Em 16 de janeiro, Murat, em 1805, deu um
a.rmisticio. e diz a verdade historlca, esse armisticio foi que salvou o exercito russo e
acarretou para o.queile que o tinha concedido
as recriminaçoos e as queixas de Bonaparte,
recriminações e queixas que passaram ao
clomlnio da historia, com uma prova do erro
praticado pelo oommandante em chefe das
forças em operações.
Logo depois da batalha ele Austerlltz, Na·
poleiio concedeu o armisticio que lhe foi soUcitarlo pelo Impero dor da Austria; e foi n!nda
em consequencill deste armisttcio que pôdo·so
ftrmar mais tarde a paz do •resbourg,
Finalmente, sr. presi•tente, ainda em tem·
po~ ·rccenoos, na historia contemporanea, nós
temos. o armjsticlo dado por Napoleão em
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1S59,iogo depois rla batalha ele Solferlno, quo
teve seu fim no tractndo do paz, conhecido na
historia polo nome de tractado do ViliaFranca.
Poderia citar ainda innumoros armisticios
concedidos ou eJfectivndos sempre entre po·
tonclas belligern.utes.
E e isto o que se dó. actualmente? Não,
Sr. presidente! Hiio de pcrmittir-me os meus
nobres coUegiiS, tiio cheios do zelo pela paoifi·
caçiio do paiz, zelo do que lambem estou
eivado ...
O SR. LEll'E E OlT!ClCA-Niio parece.
O SR. VICENTE MACHADO ... porque tambom
quero a paz ...
o Slt. LEITE EO!TICICA-0 que v, Ex. pa·
reco querer ó o oxtorminio dos adversarias.
O SR. VICENTE MACIIADo ••• mas o que nilo
posso desejar e que se venha justificar pcranto' o Poder Legislativo, perante a mais
alta corporação do paiz, um facto que attenta
contra principias vulgares e conhecidos.
Digo mais, sr. Presidente, poderú. parecer
cxageruçi\o mas é verrladc, No dia em que se
escrever a historia e que se disser que um
governo republicano ou um governo qualquer
conce•'eu armisticio a revoltosos que niio eram
con•lderados beiligerantos, e que este facto
passou sem protesto, ninguem acreditarà que
dominava no espirita publico na época o desejo
de pnz,o desejo da concordia ; o que bode se
julgar deste facto, de accordo com as normas
de direito reconhecidas por todos, será que o
poder publico do p olz nilo as conhecia, ou
esqueceu os principias imprescriptivois da
jurisprudencla internacional.
·
Esquecia os princlpios imprescriptiveis das
jurisprudencia Internacional, transplantando·
os para o direito publico privado,
·
E' principalmente este protesto que quero
lavrar. Estou convenci~o. repito, de que o
chefe do Poder Executivo, responsavel directo
pelas instrucções dadas no commanrlante do
corpo do Exercito, nno tivesse absolutamente
incluldo nessas instrucções o direito de dar
armlsticio, porque o Poder Executivo não
podia dar esse direito e porque esse direito
não podia ter vigor no d<lomlnio dos factos
uctuaes.
,
Vou mandar o requerimento a Mesa, Omeu
requerimento não é subversivo ; acho que a
occaslão é 11 menos propria. para excitar pai·
xões, l!rovocar filetes que possam desviar a
attencao calma dos poderes publicas· da pre·
occupaoão séria do tudo quanto neste mo·
menta domina a alma nacional; mas ó preciso
que tudo S•l lllca de nccordo com a le1. Nilo
receio provocar clamores; acho l!l'avissimo o
facto de que tratam os teiegrammas, porque
vem crear uma sltuaçiio especial para os FD-
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homens desprevenidna podem concluir, é que
houve uma suspr·nsüo 1lo armas por alguns
dias, emqmmto os l'e1·oltosos tratam com o
"be!e das forças !egnes sobro as condições me··
denota os quacs rlevem submetter-se. E' 1sto
o que dizem claramente os tclegrammas para
toda gente que de bo11 fé os leu.
N•m é de extranhnr isto. Nós tomos na
nossa historia procedentes rlc fuctos seme·
lhuntcs, Mesmo no Rio Grande do Sul, ;abe
o nobre "••nndOl' melhor do quo eu, já houve
um tl'lltndo do ebele dos forças legaes com as
forças revoltosas, para estos se submetterem
cussiio o seguinte
em condiçi.es, exc••pclonalmente favoraveis.
Houve o anno al!'azn!lo a convenção de Bngé,
Requerimento
em que o illustre M•~recbu I Floriano mandou
Requeiro quo, por intermedio da mesa do n entender-se com ns forças revoltosa• do
Senado, se solicitem do Poclcr Executivo, por Rio Grand• um i!lustre Senador (dlstr,Jlido
melo dos Min1sterios d11 GueJ'I•a e dns Rela- dtts suru; l'uncçúes, porque o S•nado estoVI\
tt•obalbando) o seu particular amigo, com po·
ções Exteriores as se~uintes inlbt•mações:
deres especiaes paro. negociar a paz.
1' Si tem o Governo conhecimento da
conccssiio do armistício- convenção militai' . 0 Sn •• IOÃO CORD~IhO- Foi em caracter
rle cnrncter politico, que •ó póde elfcctunr· particulal', e não fe~ nrmisticio.
se entre belli~emntes- concedida pelo ge- 0 SR. JOAI(i>l CATUNDA-Niio podia ir ao
neral ·lnnocenclo Gaivão de Queiroz. nos campo revolto>O em carnéter particular. E o
revoltosos do Rio Granr'e dn Sul. e si estes que é m•.is, durante o seu itinera.rio,durante
foram reconhecidos como bell!~erantes por todo o tempo das negociações, as armas esti·
qualq ncr potencia estrnngeh·a !
verom sutopen~ns, não houve combate nem
2 Si, conseguintrmente, o. ef.:se com- PI·eparntivos dc combate. O emissario r1o lllus·
mo.ndnnte t·m ch[·fe dus Jlwçns em op,•rnçt,es tt·e murechal foi uo campo revoltoso, tratou
no Rio 1;rnnde do Sul, fOl'11m dados poderes cr.•m o commondante <•m chefe, e reduziu a
especiacs e diplomaticos, p11ra convencionur PI·otocollo as condições da submissão. Voltou
o armisticio, ou ainda si esse o.rmisticlo fOi •'o Rio Grande, lbi a ltamaru.ty e apresentou
ratificado pelo chefe do Estudo, conforme os as condições ao marechal, o qual, pllSSado
princípios de Direito Publico tntern11ciooa11 nl~um tempo, julgou que nilo eram accelta;
'
Sala dos sessões, 4 de julho de 1805. - Vi· veis.
.Jr\
se
vê,
portanto,
que
niiB
se
trata
de
um
canto Machado.
caso novo.
O Sr. •Jonklm Cntundn-Sur· O Sn. JoÃo CoanEtno-lnteiramento novo.
prehen1leu-me sobremo· 1o o. linguu.gem vehe• 0 SR, JOAKIM CATUNDA-Trnta·se apenas
mente com qu•• o lllustre autor do requeri· de uma suspensão de armas por a.Jguns dias,
monto o justificou perante o Senado.
emquanto se uegocela a paz.
Senho1·es, ha uma verdar1e que niio póde o illusr.re Senador mostrou-se receloso do
ser occu!to., qnacsqucr que sr·jam os termos emprego do teJ•mo-armistlclo,-porque, rliSI!e
cm que •e procure f11zol·o ; e ó que ha uma S. Ex. rlt\ direito ao reconhecimento de belli·
aspiração arolcnte da pa1•to da Nnçilo pola pa· garante' nos revoltosos.
clficnção do Rio Grande do Sul. (Apoiarln,,) 0 SR, VICENTE MAOIIADO-Som duvida,
A puz, póde-se •lizor que é hoje a aspiração
de todos os brazileh•os ; e todos os passos que 0 Sn. JOAiü~l CATUNDA- Perdão, niio
forem ~lados para nlco.nçn.r este tlosidcratum, bll!'tn isto, para tlar·lhes o reconhecimento de
.
sem se comprometter o prestigio da outoi·i- belligernntes ... ~·
dllde e a dtl(ni•lade da Republica, seriio bom· V. Ex. sabe perfeitamente que, paro. uma
por~iio da popular;ilo revoltada >er reconho•
ditos por todos os brozllelros. (,\poiatfos.)
clrln
belllgerontà,~siio precisas outras condiO requerimento do illusl!-o Senarlor tem
çõea,
ti preciso ,que, hnja catnbllld~de, occupa·
por fim diversas inform11çOes do governo, algumas das quoes me parece que elle não po çilo pcrmanrinte;de terrltorlo, é preciso for·
derlt sotisfazer. E a respeito das outras Jll.rel m11ç~o rte govcriio capoz de tratar, e é justa·
mente Isto o que niio se verifica na revolta
algumas considerações.
O !Ilustre Senador ligou demn..•t11da lmpor- do Rio Gru.nde •.'o Sul.
tancla a palavra armistício. o que resulta Por c•te lado V. Ex. póde estardo•cançado,
dos telegrommns publicados, e o que todos os nlnguom reconhecer~ · como beUigero.ntes a
deres publ!cn•; <'é pnr isso que, repre,entante
da ·Nat.:iio~ compf'llOt.rndo dos 1!r•veres que te·
nho pura. o p:\iz, nüo podln. l,(~ixr11' de sujcitltr
á consideração da Metln esta r(lqueJ"imento,
que niio represent.1 nem pócle representar,
como ouvi 1111 pouco em aparte, um grito de
guerra, porque todos somos partidnrlos ''as
paz; mos só póde ser tomado debaixo deste
JlODto f1e vi:-,tu.;-qu(l tudo se JiLçn. de uccordo
com a Me com os principias impl'é>criptivcis
de direito.
Vem lt Mesa, é lido, apoiado o posto em dis·
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revoltosos que se batom ora em um, or11 em cedeu-se fts oxigencins dn. clvili:o:nçã.o, pondo
outro ponto.
t1•rmu o. uma gucr1u, cuj1L hl~torhL lm 1le um
dia
nos nbatcr pela terocidnde c in!q uidadcs
0 Sn. VICEXTE MACIIADo-V. Ex. então
mo•llfique 11 propriedade das pbrases e das que al!i toem sido commcttidas de parto a
.
informações do commandante em chefe •'as po.rte.
Ainda
agora,
V.
Ex.
qun
!ou
o
te!egramma
forças em opernçõe• no Rio Gr•ande do Sul.
do ~enm·n.l Go.l vão, df~ve tm• lido outro n. res·
1
0 Sn.. ,JOAJ{Jl\( 0ATUNDo\-E O quo resultfL peito •'e um lacr.o, quo, si por um la lo poevidentemente da leitura dos te!ogram· demos app!audir, porque fui 11 derl·ota dos r·emas.
vo!t.osos. por outro iud" •leve obrig11r todo o
E, domai•. Sr. P•·esidente, é preciso que se brazilch•o cobr1r as fitees, porque loi um neto
attenda a uma outra cousa: trata-se de um da mais r•equlntnd11 dcshurru•nidade,-a mutelegr•a.mm11 particular diriA"ido a um amigo, ti!açiio do cada ver de um il!ustre aimirnntr·e
em que não ba ••se oscrupu!o no empr• go de a11 armada braz!leira 1
expressões techn!cas, de termo" proprios ; não
trata-se do um despacho dirigido ao chefe do 0 Sn. ESTEVES JU!'!IOR,.-Rcsta provar.
0 SR, .TOAitl>! CATUNDA-Scnhores, eu teEstndo. ·
0 Sn. VICENTE MACRADO-Oesejo saber si O nho ouvido que ha de uma certa parte da.
comman•lante usou de iguaes termos, quando população, sem duvida a menos bem orienUlda, a que tem peior comprehonsüo das ned!rig!u·se ao governo.
cess!da•les publicas e da responsab!li•lade da
0 Sn. ,)OAKm CATUNDA-Sr. Presidente, niio nossa situaçiio, cer•to . de•ejo de que esta
acredito que o illustre general, commo.ndante g-uerra continue até a exterminnçiLO do ul·
das forças . em operações no Rio Grande do timo dos brazileir·os que ne!la se teem empe·
Sul, tenha commettldo a imprudencin de dn•· nhado.
um passo em que se achasse envolvida, quer
o. drgn!dade da nutor•idude federal, quer a 0 SR, VICENTE MACHADO dá um aparte,
O Sn. JoAtC!hr CATU!'!DA-Eu estou dizendo
magestnde do poder publico.
o
que tenho ouvido, e faço as devidos cx0 Sn.LEITE E 0ITIOICA E >IUITOS OUTROS St<S,
cep,oes,
nas qu11cs contemplo o nobre SenaSENADOI!ES-Apoindo,
dor e todos nquelies que te<·m outro mudo de
O Sn.. JOAKI!III CATU~DA.- A s•• spensfin de pensar.
arma~ deve set• subentendi• lu. par•a que se ve
ri fique a paz tilo ardcnt, mente desejada por Ma,, Sr. presidente, o que é verdade é
que e.~tn. g"UPrr<L jú. no~ tom custn.Jo exceSsi ..
todos.
vu.mente dmheiro e sungue, e que é mais, o
0 SR. VICENTE MACUADO- Aqui trata·se de descredi to da ci v!l!saçilo.
tlous casos: suspen,ão de llosli!idados c at•0 SR. JOÃO CORDEIRO- V. gx. tem sem•
mist!c!o.
pre palavras de pi'Ot.esto contra o poder pu0 Sn.JOAKm CATUNDA-A ;uspensiio de ar- bl•co, e niio tem uma pa!11vra da exprobraçiio
mas, para esse fim. estou bom certo, trará o contra. os quo promoveram a guert•a. no sul.
re•u!tado desejado, pelo menos é de esperar.
. Não posso as.•evemr ao nobre senudor QIIO O S11. JOAKIM CATUNDA- V. Ex. algum
viu-me app!aud!r aos que fizeram ••ta
isto se ti1ça; porém, certo estou de que, si se dia
guerra
1
fizer•, nenhum brazi!e!ro tle boa vontnde, nenhum daquelles que aspil·am ardentemenr.e a O Srt •.JoÃo ConnEmo- Está sempre depaz da Republica e a harmoniad"s braz!!oiros, fendendo.
ter·ó. de !ncrepar o poder publico de fraqueza,
O Sn. JoAKm CATUNDA- O SAnado é tesde tergiverosaçüo c de comp!ascencia para com temunho. de que nunca fal!e! sobre a guerm
os revoltosos (lu«ito bem : apoiadm~).estou bem do Rio Grnudodo Su!,da qúe esta é a primeira
certo de que o i!!ustrc chola do Estado ha de vez.
preceder a este respeito com a corr~cçiio "om
O Sn. JoÃo ConoEmo - Estó. .ful!ando
que costuma sempre pautar os seus actos.
(Apoiados; muito bem.) As nações estrnngoel· sempre. '
ras. diz o !Ilustro senador, podcrilo llizer O Sn. JOAKm CATTJNDA - Alli e~tllo os
quo, no Braz!l houve um tempo em que se annacs que mostram o contr•ar!o, e mesmo
desconheceu o dh·e!lo publico, ao ponto de agora, nao estou !aliando na guerra do Rio
se conceder• m•mistlcio aos t•ovo!tosos.
Grande tlo. Sul, estou me referindo ó. suspenNão duvido; pnróm, em todo caso talvez siio do "''mas. V. Ex. não deve confundir
so d!ró. que no Brnzi! houve tempo em que, umu. cousa Com QUtra..
desconhecendo-se a ver•dadeil'IL nccepçiio <la Senhores, sou o homem monos revoluc!opnlnvrn armisticin, niio se continuou IL des· nnrio, dote· to todas as revoluções, abomino
conhecer os sentimentos de humanidade e todos os re~ol uc!onar!os ; ,mas . niio posso
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concordar nem npplaudlr as atrocidades que mentes pan a Republica e flara o prestigio
se !com commettido na gUOl'rn do Rio Orando da autoridade legal, eu eslnl'la com V. Ex.
do Sul, de ambos os lodos.
partL'consural·o, pura pedh• a sun. rosponsa·
E, Sr. presidente, si os revoltosos teem bllidnde. E nesta ponto, niio mo seria preciso
commettldo excessos, como disso o lllustro acompanhar V. Ex., parque estou bem certo
enviado do S1•, Florlnno Peixoto, as forças de quo tal Cacto encontraria no illnstre
legaes nilo ficam aquem, e V. Ex. sa1 e que Presidente ela Republica, a reprovação lm·
niio se póde de modo algum comparar, nlve· me<liata.
lo.r, a tropa revoltosa. com a tropa legal. Portanto, acho que o requerimento do li·
Todo o prls<oneiro que se entrega i• Jorça lustro Senador niio tem razi!o de ser.
legal deve deseansnr na eJIIeae1a da lei, de Primeiro, porque trata-se do um tele·
que ella ó representante, em que toró. ga· gramma de eac•acter puramente partlculiiJ•,
rantida a sua villa ; e o que se entrega á o SR. VccENTm MACUADO - Vamos ver os
forca revoltosa póde contar apenns com a telegrommas officlaes.
snntlmentolldlllln desta, e nada mais.
0 s11 • JoAKm CATUNo,, _ Segun•lo porque
O SR. COSTA AzEVEDO- A revolto cl fóra pede lnlbrmnçiíes Inteiramente excuzadas,
da lei.
come as que versum sobre o reconhecimento
0 SR. JOAIUM CATUNDA- A revolto ó türa de belllgenocin.
da lei, e os 1brças militores do paiz esti!o _S. ~:x. sabe ti!o bem como ~u, que elles
dentro da lei c niio podem agir de outro nuo pódem ser t•cconhecidos belhgerantes,
modo,
.
0 SR. VICENTE MACIIADO- Sei que niio
Sr. presidente, o requerimento do illustre toram, a niio ser pelo commandante em
Snna~or pede lntbrmncóes l'eulmente ociosas. cheJe das torças em operações.
Si paro. os revoltosos Jbí concedido o direito
'd
de bellígernntes, contra to<las os praxes por· . O SR. CoELHO & CAMI'OS- Nilo pu em ter
que elies constituem forças ambulantes: que sado ·
ao acham em operações nos frontelrnR do O SR. ,JoAKIM CATUNDA - Ora V. Ex a
palz com llll ltepublicas Oriental e Argentina, teimar, o fazer questão de UIDII. Imlavm que
osjornaesjá teriam dado noticia, estou bem vem inserto em umteiegro.mma particular ...
ce:to .que o Presidente da Republica teria 0 SR. VICENTE MACUADO- Por isso, quero
sment11leado o Congresso por meio do uma ver 08 documentos publicas, oftlciues.
mensagem.
,
1 Portanto este pedido de lnformaçiles é O ~R. ,lOA~>m CA.TUNDA • •• com re açuo
inutll.
'
11o um facto ainda não bem conhecido.
Eu já ilísso que a palavra armislicio em O SR. VICENl'E MACIIADO- Eu niio posso
um telegramma particular nií.o póde tet• a sepa•·nr do general Go.lviio e. qunlldnde de
accopciio technica e juridlca que lhe dá o homem particular da qun.lldade de comman·
nobre Senador.
dante dos forÇIIS legnes, em fuctos que dizem
Nilo sei, niio estou mesmo habllitodo a respeito a sua minil:o.
anber quaes tbram .os lntrucções q~e levou o 0 SR. ,JOAI\IM CATUNDA _v, Ex. foi golll~stre chefe das torças em operacoes no Rio vernador do Paraná, em uma ópoea dlfftcll
Gtande do Sul. Accredito,potêcn,e Isto é evl· e multes vezes, estou certo •llsso, usou para
dnn te, que, ~B~de que os revo!Éosos se mos· com seus amigos partlcularea de umll ilngull·
tr~ssel!l deao.1o~os de. submlasao mediante gem quo niio podia ter como homem publico.
coneliçues que nuo J?reJudicnssecn o decoro da v Ex rleve ter tido Jllctos desta ordem.
Republica e o prlnccplo da autol'ldade, o cbele
• ·
•
elas Corças legaos teria competencia e auto. O SR. VICESTE MACUADo-:-Perdno! aqulllo
rlsaci\o de accoltar_ o acoordo. Parece que o é um documento publico.
fim do sun mlssao ó debellnr a revolta, ou o SR, JoAJCÍM CATUNDA-Pol·to.nto, Sr. pro·
pela t~ça das armas, ou por melo de certos sldente, concluo., e fuço votos vara que so
condicocs negociadas, de modo que, sem realize ap!UI do1Rio Grande, medcnnte ...
quebrll do prestigio governamental, se COO· o s v ' '. "M
DO Eu acomn•nho
slgua Q ftm dese.~ado.
R, ICII:NTE, ACIIA ...Conseguido Isto, senhores, o que ba a dizer V. Ex. neste~~to'~
sobro pacUicaçiio do Rio Grande no Sul, a nno O SR. JoAICIM CATUNDA.,, condições dignas
sor a manlfestuçiio de jubilo de todos nós 1 para a Republica ·e prestigiosa• p01•a a autoNiio comyrehendo que outra possa ser a ma· rldnde constitulda.
nlfestoçao do Congresso.
Entendo que o requerimento elo lllustre
O que ni!o sotrre duvhla ó que, si, porvon. senador é prematut•o, ni!o tem roziio de ser,
tura, o que niio é mesmo admiaslvoi, o obelb ni!o estondo, portnnto, no caso do ser. ~pjlrO•
das torças lognes u.cceitasse coudicües dopri- vado pelo Senado::
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Ninguem mais pedindo ~ palavra, encerr~· 0 Sn, COSI'A AZEVEDO - E som o. ordem
diacussiio.
todos sabem que niio é passivei haver iiber·
0 SR. ALliiEIDA B,\ltRETO, considerando O dada, como bem diz o nobre sen~t<Jor po!' Mi·
requerimento de magna importancla, porque nas que acnl>a de me dar um oparte.
<ii vide n. nlliio brnziieir a antro os que que- Obrigado n clrcumscrever-rno, deixo de
rem a lucta ~ todo transe e aqueiies que fazer alf(umns considernçõe~ que preten·
nlm~jam pela paz, unlc~ lJose rlo Pl'Ogre,so dia, sobre " necessidade de promover por to·
os moios a união dessns duas classes, para
nacional, P"de ao Senado que seja votado •'os
<·m traços gernes de um acontecirnen·
nominalmente o requerimento que se dis- trotar
to,
que
seguramente tem do influir nessa
cuto.
harmonia,
quo todos nós devemos deseja~•,
E' approvndo o requeriinento verbal do
entre as duas c/a.ses militares.
Sr. Almeida Barreto.
A população desta capital viu as grandes
O Sn. PRESIDENTE diz que se vno pro- mamtestaçilcs officines pelo desappareclceder á chamada para a votaçiio nominal mento do iiiustre Mareciu•l Florinno Peixoto,
do requerimento do Sr. Vicente Mncl!ado, que exerceu o elevado cargo de chefe do
devendo responder sim os SI'S, senndol•es que Poder Executivo da Republica, no resto do
o approvarem e mlo os que votarem em sen· primeiro periodo presidencial estatuido pela.
tido contrario.
Constituiçiio,
Procede-se à chamada e respondem sim os Estns manifestaçOos officiaes, segundo o meu
SI'S. Joaquim Sarmento, Manoel Barata, Cruz, humilde pensar, tiveram seus inconvenientes,
Nogueira Accioiy, Joüo Cordeiro, Josó Ber- um rlos qunes o de poder duvidaJ•·se de quo
nardo, Abdon Milanez, Joaquim Murtinho, eram
pala maioria da popuVicente Machado, Gustavo Richard, E<teves ln~iio ncompnnbndas
ria
Capital
Federal.
Junior, Arthur Abreu e .Julio Frota (13); e
nao os Srs. Costa Azevedo, Francisco Mn· A multidiio, que. po!' assim dizer, rohr.va
ublll1o 1 Antonio Baenn, .Joüo Pe~ro, Gomos de poi' essas !'Uns, por onde transitava o feretro,
Cnstro, J. Catunrla, Almeida B~trr·eto, Joüo niio vinhn. siguifloot· os tiCUS sentimentos ;
Neiva, Joilo Barbalho, Rego Meilo, Messina podias 1' uma reve1•encln .••
de Gusmão, Leite e Oitlcica, Roaa Juuior, O Sa ..JoÃo CouDEmo-No juizo de V. Ex.
CCtell!o e Campos, Leandro Mnciel, Eugenio 0 SR. COSTA AZEVEDO .. , grata ao iiiJ!Sti'O
Amorim, Domingos VIcente, Gil Goulnrt, Ma· mnrto;
noel de Queiroz, Laper, E. Wandenl<nil<, seja? mas quem nos assevera que o.ss1m o
G~nçalves Chaves, Paula Souza, Moraes Bar·
o nobre Senador pelo Ceara, que acaba de
ros, Campos Salies. Leopoldo de Buibões, Joa· honrar-me
com o seu aparte, amrma que
quim de Souza e Generoso Ponco (28).
essa
multidão
in etr.·ctiv~tmente prestar o
E' o requerimento rejeitado po1• 28 votos
ultimo
preito
de
homenagem ao grande sal'·
contra 13.
vidor da Pntria.
O S!t, CoSTA Azf:VEDO (pala or·rlcm) requer >;ilo posso asseverai' isto, e niio o póde tam·
prorogaqão da hora do expediente, po1• meia bem fuzel' o nohre Senador, e nno o póde,
hora, para o fim ele tratnr de nssumpto porque s. Ex. ó apaixonado e cu nito sou.
urgente e inadiavei.
O Sn.. Jo:i.o ConoEmo dá um aparte,
E' approvado o requerimento.
O Sn, Cosw. AzEVEDo-Por um acaso enoon·
trel·me com oprestito e niio podia ncom.J!n·
O Sr. Co•tn Azevedo-Cumpro nbal·O, porque o meu voto n~ui foi exp)lc1to,
um dever vindo {I tribum•. Eu desejaria bem votei oontra o requerimento do nobre Senudor
poder esquivar-me ao cumprimento desse pelo Rio de Janeiro.
dever, ainda quando velo o crepusculo do Fui consequente, o inconsequente s~ria si,
sol que vae no occnso, e que nilo· voltará no •'epois de ter votado contm, eu me umsse ao
o1•iente mostrar mais os seus csplondores e a scnndo cm commiFsüo pnra prestar os ressua força.
·
peitos devidos no liiustre Marechal.
Si n palavra me tivesse sido cln.da em occa· oapn1•te do nobre Senado!' vem de todo o
siüo em que eu pudesse dispôr de mais tempo, modo doscabido.
Jíuin algumas considerações politicas referen·
Quem, como eu, votou contl'a esse rcque·
tes ás classes militares de mar e ter1·a. De;e· 1•imento evidentemente niio foge de rcspon·
jando a paz deste paiz, tiio batalhado pela sabil!•lodes.
desordem, nüo julgo serviço maior do que Nüo fugirei ir. I'esponsabilidarle dos meus
trazer ris duns classes n. ba1•monia necessa.Jia actos o cicbalde tentarão amedront•I•·me CO'!I
para n manutenç~o da ordom de que precisa· cartas anonymns e com recados esses d•svnl•
mos.
rados, que •alapam mais a ordem publica,
.() Sn, GONÇALYo'S C!I.\VES-liJ dnl!berdnde, jactando-se de que p1•ocuram prestigim• a lei •
HO ~
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PJ•ovoco n. todo< estes que·~ jul~•m otron- E, cleyol•, Sr. presidente, si sou jacobldlrlos com ns manlfesu.~ües <IJUI minha• opi- nistn nao sou do molde daquelles que dirige
niões ft•u.ncnH n r'lo cnf'rcntat•em. n. vil·em 11 o nobre Senador pelo Cearú.•
meu encontt•o,
O.Sit, JoÃo Connmrno-En não dirijo' neA mlnhn. n"tureza reage contra as imposi- nhum eiub jncobinl;ta ; si os dirigisse, as
ções. (Tla divorsos apartm~.)
cousas não se paJO:sn.z·hLm c:,mo se teem pa.sMas niio teró. ree<·bldo cartn.s em que '" sado.
diz : si passardos pnJ' t•llogar, vos tiJ·nro- O Slt, CosTA AzBVEDO - ,las, Sr. presimos n. vtda. (CnntitJuam o.~ a}'a,·ta.of,)
dente, o multo que eu tlniJJL 11 dizer rola.tlvaMos provoco n. que se mo enfl·cnte, que mr.·nto 1i. necossidarle dll união das classes,
guardarei pura outra occasiiio: eu venho aqui
não Re mo tLtuque de emboscndn..
curnpi•ir
um dever. Achei-me por muitos
E' injusto o nnlwe Senador pelo Ceará
no
embate das fuJ•ios do oceano em
anncs
qunnrlo quer fazei' reparo pw mo ter visto
mares
diverso:<,
os mnrinlteiros então
em um bond ern sentido opposto ilquello em encOJ•porados sobcCJm
11
deuomlnação
de impeque caminhava o foreiro.
J'Iues mi1J'lnhoiros e ot·a com a denominação
lnfollzmontc, Sr. presitll'nte, a vr•rdadeque rio marinheiros n•clonaos, arl'iscàmos juntos
me COIIIpunge diz~r. é esttL, Jbl-n. n.u~ncin. dn multns l'ezes a vida p11ra vencer os elementos
classe da marinha no acompanhamento l
que nos nssoberb11vam.
Qui?.ern. que não procede>se assim, nõo por- Com elles empenhei-me lambem muitas
qu'~ essa olnsse devn. pt'e:ztn.r n.fl homenn{lens vezes em combate sangrento nu. defe•l1 du.
ao Sr, Florlano PeiXr·to, mas poi'I)Ue devia p•tJ•ia pela •gfll'C'sil.o do inimigos externos;
npre~t'lntnl··~e como uma pt·ova do qne t~cnm e. em uma epoca de minha vldn, muito
PILDhrwn. o g-ovArno nns homenngens qu~ moer• ainda, tive do luctar cm commoções
pt•estava no \Ilustre mol't11 , mo~tranLio H!O~im internas, com os imperiaes marinheil'os.
IL disciplino. que cúnvém manter·:·m. Mus o
Si de todos os serviços que prestei e por
lhcr.o ó rste. Lli?.em que houve rnai• nlguem. clles apoiado, pudo ter alguns galardões do
mllS ns>egnro que vi dous. Hoj" li nm11 pu- ~over·no. r-i reconheço que IL essa mal'lnlln.
bti<:a.r,;ão em que siio cita.dos ontr·o,~i rui.o 013 tudo dovi, niio rl justo quo m• hora em que
vi, simi.n o flirin. rrancument.e. Esses dous elles •olfrom, eu que tirei vant.ogons do seu
que vi, um rflpr·esentn.vn o Preliidentl1 cia Re· eoncmoso, me recolho. no silenl'iu, cJ(Incentre as
pnhlicn, outro era efiSO almirante Ctl.l'rel[n.ndo miniollS opiniões niio toman•l.o compromisso
uma. corôu.. esse almirante que 11e prestlu•rt. n.o dellas. Pódu isto quad1 ar n muitos, jamais
sorvlço da legalidade, porém quo j>Or to•'a quJLdrari• á minha natureza rebeltle neste
po.1·te, untes de se ver, por ruJll-im (hzer, con- JlOIItO.
trn.ctn.rio pn1·n tal r;t!rVh·o. th.lln.vo. cnutrn. o.
Demais, senhores, eu tenho est.u.do aqui JlOr
o.utoritlnrle de que se ILCilll vu. ln \'esti·'n o l'ezes 11pedlr inr.wmnçi'ies sobro factos criSI', FloJ'itLnO Porx1rto, o mais aindn, cr•ntl•n. minoso• pJ•nticudos poJ' autoridades que ~e
os netos que elle pruticn.vu.. JJi citei aqui um tlizinm da legalldude. l'ml•alde, ainda nao
nornA rr'flpcir;!,\'t1l fJUe o.fluncnu ter• onvirto; pude colhei' as infoJ•rnru;ries neeessarlas para
e _(I:Stcru nurm·i:.-~rulo pnr ma. i~ tlo Hei~ cidndü.ot~, dJLJ' urna prov11 a e•tes mtlrinheiros tle quo
igun.lnumw respeit11vois, IL decUno.r f'nus no· eiles teom quem compartilho rln.s suas dor~.
met~, mll.'l re~OJ'VO·mt' pnra lrutr·n. ocC:n~iü.o.
Eu ,i~ citei aqui o nome tio Dr. Brau!Jo
porque o tcrupn não me:s ~obrn.
Monteiro como inca;pnz rio li1lln1' uma só vez
Dh;..., o honrado Scm1dor poJo Cmu·{l. ~ue " verdwlo o fui apouulu pelo Sr. Qulntino Bo- ·
cnyuva, para quem appeiiel; cfM cose nome
sou jacoblnlsta.
paJ•a r!ar uma p1•ova da verd11de dos boatos
O Sn. ,JoÃo Corwmmo-N!Lo, disse que é jJl- que coJ•rlnm tlo que da Ilha das Cobrll:l sacobinismo a intt•ansigei·Cia de V. Ex.
biam tuJ•mas do marinheiros t>al'tl lbzer fuxlO Sa, CoSTA. 1\ZEVI:oo-.lllCobinlstn e lntJ•~tn nn e tlcavnm n~•asslnados nus ilhas desta
slgento, eu qu" desta tribuna 1111 o primeiro bohia mn.gestoso;;
a mo enunchn• sobJ•e o rlesJl:lt,J•e desse nlml- Fiz ""tãoju<J.iça ao honrado MarechiLI Flornnto rlistlncto, o Sr. Saldanha da Gama, por rluno Pelxoto,di'Clarandc:i que quando o novo
so ter "onslrlnrnrlo noutro a principio, crhue commn.ndante, ,te CUjo -norno nü.o mt~ recordo,
quf• comnmtr.nu. o d"Jlni~ ILth•undo-Ho ó. re- ertt. empoRsndo rJo·· commn.ndo r!n Fortaleza.,
vo)l.a 'I
nosso mesmo dia indo:q.mesmo otllclnl tirar
Eunt.é drclnrei no Senndo que havia cor- muls ·uma turma de marinheiros ello "xlglu
tn.I~O com S. Ex. ns rftlu.r;õrs que noN uniam quo mo>ti'JlS>e a ordem do Mnrecioal.
Niio ptH~ lb.?.el-o poJ•quo nfio a tiuba; e o
hn. muit.o!l unnoJO:; ello nimlo. eRto.vo. vivo.
quanuo tlz esb• uocluJ·nçil.o po1• so ter elle !ilustre o lmmanitnrlo commn.ndante foi BIL·
bor do Marechal Florlano si tal ordem verbal
revoltado contra o goyct·no.
.,
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devia cumprir; a sua re•posta foi o e'panto o
a declat·n~iio de quo nunca tinha lindo urdem
para, em faxina, mandar-se fuzilar m11ri·
nhe!ros,
A provtt de que assim se fez ainda est{l na

ignoi'n.ncia dos nomes dessn. tnultidüo de ma.-

riuheiros que sahit•am pat'ô serviços de fuxl·
na, não mllis voltaram e nunca se sonbe
onde estavam.

Esses mu.J•inheiros, nos seus extremos so1I'I·i-

mentos, deverão ter se lemhrndo da au;encl.t
de seus cbefc'S, acostumados com ülles a todos
os trohalbos e" todas tlll alegrias da naçtio.
Um dellc•. muito justamente quet•!do desses
pobres infelizes, transv!ndo, DAJhavu·se na re·
volta e tomou depois a parte dos ferlernlistns.
Mostrou por esse procedimento que não em
o covtu•de, que a legalidade havia querido
timbrar por ter-se rel'uglado" bordo de um
nnvlo portuguez sem bater-se ou sem sui·
cidnt•-se.
Bem ou mal assumiu uma posição e dosobrtgou-se herolc~tmente, niio deixou 1\ ma·
rinba. nacional nodoa algumn e elevou.se no
coucoetto da at•mada., infelizmente por uma
causn que niio eraaquella que nós todos rlesttL
Casa e em geral desejaríamos que fosse.
Mas não f·egat+•emos ao mol'to ns hornena..
gens que 1110 suo devidas.
E não l·e,<rtLtearei porque o ataquei quando
elle se desviou do caminho do dever milit11r,
qual eu o comprehendo.
A morte do o. Imirante o Sr. Saldanha da
Gama deve contristar a torlo o paiz, muito
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Si compararmos es~a manifestação üio voluntat•ia, tiio justa, com a manifestação da.
vespera, mais olllc!ai do que cidadií.; si virmos as precauções da policia bem tomadas
para evitar conflictos na manilestação de
hontem, che~ai•emos 11. umo. conclusão que
t:ontt•at•!at•ti sem duv!rla o honrado senador
pelo Cearú., e t\ que a ma!ot•ia da população
não concorr11u aos runeraes de ante-bontem
como uma t•evHrendn. e gratidão aos serviços
prestados pelo illu•tt•e morto.
Declaro que do intimo •'e minha alma dei
sompt•e louvm·os no Marocbai flor!ano pela
reslstencitL p!Lra oppôr-se á entrega do poder
por meios criminosos.

O Srt. PrtES!DENTrn observa no orador que
est.ti esgotatln a prorogação concedida da hora.
do expediente.
O Sn. Co>1'A. AzEVEDO- Vou concluir, Sr.
Presidente; mas quero nccentunr aqui aresposta que dei a S. Ex .. qunn•io me comll\lloo
nicou ;.ara a Chin" ter vencido a revolta.
Por telogramma congratulei· me com s. Ex.
e pedi que act•ed!tnsse que minhas congratulnções eram int.lmM. No omcio em que con·
firmava o telegt•ammn. disse-lhe que a revoltn. orn r:onsequencitL dn. n.nte1•ior, de 15 de
novembro de IH89, e que fi1Zia votos para
que os prazel'es da v!cturht da legalidade não
levassem S. Ex. e seu governo para exces·
sos desncceô!ar!os. Parece que ou previa os
ar.onteclmer. tos que se deram depois de 13 de
março. S. Ex. mandou t•u•ponder não só
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embora a tendencio. de uma. parte de::. ta. pn· meu telcgt•nmma. como ao meu otncio: e conpulaçiio Ouctullnte da capital, que tom por
chef• o honrado Senador pelo Ce•rú, que aqui
· disse quenüo acha v~ jacobinos como el!e para
poder r1eclarar·se seu chefe. Mao accentuo o
Jacto: maiores manifestações, que toram sincer.lS, pot•que aJfrontavam a esta ambulante
populaçilo dosordeit'!l·, maiot•cs manifesta~iles
Joram essll8 que prestaram ao Almirante Sal·
danbu da Gama.
. Seguindo o meu costume não fui a ncnhuma da< ml.sas dita< por determ!nnçilo t!:t
famil!a ou por ~<migos, quando me pnrrcla
terem o fim sómente pie·loso. porque primei·
ramente eu não qu.rla com n miuhtL presen~a acompanhur ns condolencias da tnmilla
e nü.o preci:;avn. ir• 11s igrejns, pnt•n M orações
quo a rellgiã" que adopto me imptiem,
Mas pres,urosarnente ltontem 1\tl, porque
me parocla uma manlfestaçt\o mais elevado.,
e como db•o. n~o t'u! pel~ fam'lia nem pelo
culto, mtlS fui como um protesto contra os
que depois ~o vencerem o digno nlrnlrunto o
truciclnrnm, dando no pai?. uma nota. dissonante do cumccer bt•nzileiro, quo nfio jttiHo
bavet• quem tenimexpressões pam nccentuar
fuotos tfio indignos, não só ~n clvillsnçüo
do tempo, como do caracter nacional.
SIDitlÔ

v.

II

fessó que a resposta é de cavalheirismo tal,
que nte ,julguei as;obet·bado pela vehemencla
dtL communicaçii.o dos meus sentimentos.
S. Ex. mandou •leclarat• quo tuais uma vez
eu dav!L provas do meu patriotismo e ria in·
tegt•idade do meu procedimento. Quem assim se expressa em relação no illustro morto
não pó·' e ser su•peito nesta apreciação que
tem feito dos '""' nmeraes como manillls·
tações omchtcs" •'o funeral do !llustre morto
Saldanha dtL Gama: e tendo de terminar.
pot•quo" hora o lmpoz. sou forçado a fazer
um peqm·no t·eparo nntes do tequerimento
que vou a111'esentar ti Caso.
Leio bojo um nnnunc!o tlus mat•inheiros

naclonaes. prollibidos

de virem á. terra.

prestur hornenagom uo seu chefe lllustre,
que tanto os proteget•a na legalidade. os
qulles con v!dam n família e os amigos do
contm·nlmlrante Saldanha ela Gama, para
assistirem uma missa na lgrejt> de S. Fran·
cisco de Paula declarando que mandariam
quem os representasse. O que sinto é que
elles não se l'ecorda•sem do que bnvia ainda
um velho companheiro do outros tempos,
porn delegarem-me a 1\0nro•n m!s,iio de os
representar nessas coromon!ns rel!glosns.
3'
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Eu me Ol'Íl'ullmrln. do, mais umn. vez, por l'edernl fornecerão no nnno de !806, o nueste modo, o.ccoi tn.ndo o. mlseiio, agradecer mero de pt•uças seguintes:
a esses marlnlleil•os os aervlços que prcstn.·
Amo.zomLs • •.• , ••.••• , ••
ll2
ram em meu beneficio, os serviços que
Pará
.. . , ... , .. , , , , . , ...
108
toem prestado ú. Patrla, c os quo pod01•ilo
Mu.ranhü.o .......•......
198
.ainda. prestn.r, si acaso o gove1•no com sei'C·
Pio.uhy ............... .
114
nidade, sem ptixões, o.ttenrlcw ti. ur~ente
Ceo. rli.. , •.•••• , , • , •• , •••
284
neccssidn.<le de olhar pn.rn. a ci11ssc rta mar!·
Rio Grande do Norto ..••
114
nba c pôi·a em igualdllrto de condiciles o
P1Ll'nhybn. • •.••• , , • , •• , •
142
de fn.vore.; com a classe mllit<lr; no que vae
Pei'nnmbuco . , .... , ....
28!?
t1mbem lmpllcitn.mcnte a obcdiencln. a um
Alag-ôu.s
..•.••..•.
,,,
.•.
170
}lrocelto constitucional.
Sergipe .....•..........
ll4
Vem 11 mesn., é !ld •, apoiado c posto cm
Da.bio. ••.•. •..•...•. , ...
622
discussão, ficando esta adiad:~ pela. hora. o se·
Espirita Santo .••.......
ll2
guinto
Rio de .Janeiro ••.•..•...
482
S. Paulo.,., ..... ,,., ..
622
Paraná . , .. , , . , , . , .. , ..
ll4
Santn. Cllt.harina ....... .
ll4
Rio Grn.nlie rto Sul. •••.•
252
Requeiro que, JlOI' intermcdio da. Mesa., se
Minns Oel'nes . .. · .•.. , .. 1.040
solicitem do Governo, pn.m conhecimento do
Goyo.z • ••..•• , •• , , ••. , ••
112
Senado, lnformaçilos elo que con<tn.r sobre a.
Matto Grosso .......... . . 112
morte do contra·almirn.nte Snldnnhn. da
Districto Federal .•..•..
284
Gn.ma, pelo encontro com ns forçns da Je~o
lidade, no Campo Oso1•io, Estado do Rio
Sommn.... .• . . . • . 6.000
Grande do Sul ; c bem assim si foi o seu
corpo entregue como solicitam a familln. ; no E' n.pprovndo o nrt. 3". snlvo a emenda
caso contrario, porque ? -S. R.- Co.lltct A:c. modiflcativa olferecidn pelo S1•. João Neiva.
-vedo,
E' aJlprovadn. a cmen·la osslm concebida. :
.: rntercale·se no finlLL: «o" nas (ronteil'a,,,
con{iwmc proferirem os intctcssarlos, »
ORDEM DO DIA
E' npprovado o nrt. 4" e ul<imo.
E' a proposição ussim emendada, adoptada
Votação, em 2• discuss[o, da proposição da para
passar a 3• dis<•ussão.
Cn.mn.ra dos Deput1\dos n. 7, de 189~. qne fixa Segue-se
discussão, com o parecer !la
ns forças de terra. pn.ra o cxcrciclo de 1890. Commbsão emde2"Finança,,
o n.rt. !• du pro0 Sa. PRESIOENTE 1liz que, antes de snb· osiçiio da Cn.mn.rn dos Deputn.dos, n. 72, de
mctter n votos o art. 1", vac consultar o 804, que auto1•isn. o gove1•no a abrir ocre·
Senndo sohrc o requerimento do Sr. Leite e dito extraordinnrio de 2.090:135$672 para
Oitioica pedindo n retirada d11 emcndn que occor1•er nns pago.mcntos não só dns despezas
olfercceu n este •rllgo.
reallzn.dns e a •·enlizar por ~ontn. da. verba.
E'll.Jlprovn•lo o requerimento.
cTerrn.s e Colonisnçilo• e que foram feitas de
O SI\. JoXo NEIVA (peta ordem) requer accordo com os contractos celebrados, como
vcrbn.lmente, em nome dn maioria. da. Com- lambem as que dizem ~espoito ó. ftscallsnçiio
missão do Marinha c Guot•t•a. n. t•etirudiL das dos burgos ag~•icolas,mediçiio e discl'iminação
emendas que n mesm11 mniol'ill offorecàu ao de terras.
nrt. !•.
O Sr. Gome .. de Cn•tro (")-o
E' npprovn.do o requerimento.
Submettido n votos, é nppi'Ovndo o nrt. I' p!•ojccto que aoobn de ser posto em discussão
autorlsa o governo a abrir o credito extra·
da p1•oposiçüo c seus pnl'ILgraphos.
ordinarlo de 2.000:135$872, para occorrer no
E'n.pprovado o Rl'l. 2".
pagamento niio só d11s despezas reallsndns e a
E' approvadn a omendn addltlv~ offerccido reallsn.r por conta dn•verba-"Terras publicas
pelos S1•s. Leite e Oitlcioo e Generoso Poncc, e coionlsnçüo-que foram .feitas de accordo
nssim concebi<ln:
com os contracto; ce!ebra1los;como tambem •s
que dizem respeito ó. tlsoolisn.çiio dos bur·
gos agr!colas, mediçüo e descrimlnaçüo de
Addiliuo ao art, ~n
terras.

---

f

Parngrapho unico, Para preenchimento dos
clnl'os ·no exercito, os llstatlos c o Districto

(") Este discurso núo Jil!t•evisto pelo orador.
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A l10nrnda Commissilo de Finançns nconse· didu. na t11brlfa tospcctiva do Ministcrio da
lha ao Senndo u. npprovaolio deste ct·edito; Viação e Industria, não rí ll mesma.
mns o orador pe•1o muito respeitosamente li· Nesta não se pedem dous mil o noventa o
cenoo. ó. nobre Commissão pam niio se render e seis
e tanto; a tnbellu. pediu 2.000:000$,
no seu conselho, rla maneira por que estó. o ,u. contos
ruenangem
pede ,dons mil enoventa e
redigido o credito, que desse modo niio me· sers contos e tanto.
reco a npprovnçiio do Senado.
DeseJava o orador que o Senado }tedisso a
O orador tem ouvido 1X1llrmar·sc nesta cnso. demonstração
despcza fel!!• com lmmi·
n existeneia de seitas s•lmstinni>tos, que vol· grante:; e com o.daíJscn.llsnf;iio
bnrgos ngrl ..
vem os seus olltos no passndo, a que prendem colas. r1e modo rtue '" pu• lesse1'e conhecer
seu destino. Niio so.5e sl semelltantes PBitns a quantia gosto. cm uma o outro. verba, qual
existem; si é, porém, certo que ellns ·existem, nuc. segundo ouve dizer, C>SCS contractospor·
de
lembrará a seus chefes que a lir;ão da historin burA'OB agrlcolns estão· reduzidos a. um unlco,
ensina que todas llS t'estnu,·ações silo epbeme·
a maiO!' parte delfes nlio teve efficncia
ra.s e reaccionarlas, e como taes tune•tns no porque
o
foram
declarados cnducos.
palz.
se nffirma na men•agem o é verdade,
Hn, porém, em sebnstinnismo, uma restnu· as Como
quantias
que concorrem os conecssia-.
ração, ó. quo.J pertence o orador e A quol eUe no.l'IOS dessescom
burgos
ngricola.s, f'lntram como
de•ejsria que pertencessem todos os bt•nzilei- receita ~:erul da União;
c, portanto, niio se
ros, porque nii.o custa so.n~ue nem lngrimas: pMo saber qual é a quantia
proveniente
ó a resto.ut-açiío dn lei. ll' neccsso.t•io restau· dessas quorag, poi;, estiio ellns envolvidas
cm
l'llr a lei, prlnclpnlmente nquelln que dlz uma só. Queria, po!e, o oradot• a discrlml·
respeito ó. ft•cnlisnçiío das despezns publicas; nação, desta. verba, o acredito. que, si vier
porque cl forçoso confessar que o povo bmzt· essa dcmonstrnoiio, a verba set•ú menor.
le!ro verga sob o peso do tributo.
O orado!' anda j~ um pouco medroso de
Dá-se por este credito ao govet·no 2.090:000$ nnaiysnr
e di•cutir pareceres das commfssücs,
e tanto para appllcnl·os a rle.•pezns feitos 'Iuc lhe merecem
muito respeito; mas perlh•iu.
com contracto'de C• lonisaçiio e com a fiscalisn· f ceno• !\ iifustro commissüo
l!nnnças pnra
çiío de burgos ngricolns E' um novo orca· iembmr que nesta projectodenii.o
se rlcstgnu.
mento;que vne todos os diasso reproduzindo e exm·cicio a que pertunce o credito
que se
sem os esclarecimentos necessnrlos que de vae abril·.
ordinnrio ncompanlmm os orçamentos regula·
0 Su. MORAES E BAIIROS-1894 i está expJi.
rcs rto Estado,
Nilo vem ••te cre<lito acompanhado do. no- onde.
cessaria demonstração das dcspezns, e a hon- mO Su. GOMES DE CAsTuo-Perdoe; não c;tíl
rado. commissiio não deve abrir mii.o desta xplic~tlio no prqjcctn de lei que veio lia cu..
ultima tbnte de esclarecimentos e Informa· maro. dos Doput<Ldes e neile <i que deve vir
.:<ies, sem as quaes o Senado nilo pódc dolí- essa designação.
berar com perfeito conhecimento de causa.
lia apenas um documento para just!ftcnr O Stt, MouAt<s E llAmtos-Masnn mensagem
despezas tua avultndns, rl o. mcnBDgem do esta explicado r1uo ó pnm o exerciclo de
1894.
Poder llxecutivo.
Nessa mensagem se niUJ•ma quo o oro•· O Sn. GO~ll" nt~ CASTno-Perdôe;a lei deve
mento rle 1894 pedia ao governo a quantia de sahir do Scnnrlo completa; e do projecto n[o
dous mil e noventa e sois contos e tanto, para consta isso: no projecto ó que se deve fallar
os dous serviços a que se refere o credito, e exercicio de 1894. Si lhe permlttc, notart\
que o Poder Legislntivo, cm vez ,1e conceder uma outro. fnltn; pesslmo systcma de legislar
este credito eliminou-o, Eis, portanto, um e que é contra a lei expressa, segundo crfl.
neto do Poder Executivo cxpres>nmente con· Nilo se diz qnnl arauto de !'ou da onde o governo
traria no pensamento explicito e inrlubitavel vne ltauril• recut•sos para cssasdespcz••· Nilo
do Podet• Leglslntivo, a supprcsoiio dc;sn des· '" diz de onde sne.ostc dinbciro.
peza.
Ora, o Senodo sabe que o exercício do 1894
· Oro., o orador niío acredita que o Corpo encerrou-se com grande rloficit, e o exorclclo
Legislativo fosse bem aconselhado negando a de 1895 lm de ser encerrado com doficit ainda
concessão do credito, porque lhe consta, e a malar. Vota-se esta despeza mas não se d~
mensagem o atHrma, que eram serviços re· recursos pura fnzel•n,
sultantes de contractos deviam ser I'ospeitn· Anttrlbul~ão do Poder Legislativo é arcar
dos si eram verdadeiros como se niUrnta. Mas a rocei ta e ftxnt• a de• pezn; o. r' espezn rl fln
n ve1•dade é que o Parlamento negou esta e certa, a receita é provava!. Espe1•a o ilJUS·
verba o deve.o orador dlzor ao senado que u. tre relator doste POJ•ecet• que ltaJa sobra n11
quantia consignada on m1tnsagem como u. pe· receita geral dn Republica 'I

I''
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O Sn. MoRAES E ilAnnos-Os croditos teem o Poder Leglsl~t.lvo tem o direito de dispor
sido vot~dos sempre o.sslm, sem ln~ icar-se a dos dinheiros publicas, póde-se votar o cre•
fonte d~ renda.
dito extraordlnai•io.
•. O Sn. Go~!Es DE CAsTno-As noções muito 1 Ped.e llce~ça para discordar. o Pod~r LeImperreltas, que tem deste 118sumpto, süo glsi_!Itivo nuo tem rcalme~te outros limites
contrarill.ll. Nüo e regulm• que 0 Poder Legls- slnuo os ~ue o seu p~trlot1smo e as n"e"s;<l-.
lativo autorise uma déspeza e vote um cro· dndes pu~hcllS lhe assignalam, e o l~xoouiiVO
dito sem indicar n renda de onde ella deve tem d_e cwglr-se n. executar a lei ; mns o Le·
., sahlr.
glslativo nao tem competencla para mudar .a
Antigamente se dizia. em fi•llll de sobrn.•. nnt~ro?-!' nas cousns, tllz~ndo,com que s~;n
que o governo ficava autorlsado a razer ope· or•l!n!II'IO o que é. e.xtraordm~I'Io. Pelas dls·
rações de credito. Isto se cnmprehende.
P~'Içues .desta lei e extraorduiarla a _despe~a
Ora, o Senado sabe que todas as verbllS dl1 nao PI'flVIsta no orçamento, porque .n~o po·ha
receita estão na lei do orçamento; nüo ha 80 . o orçamento provei-a. Esta dlsposiçao t~nto
bras no exercício de 1894, pelo contrai·io, ba s~rve para o Exccut1~0 c?mo para'! Legisl~·
deficit, Isto e, um orçamento parallelo a t1v~: só é extraordmarJo o qne nuo é ardioutro.
Mario. A camnra dos deputados na Ing!ater~·a
Este credito pedido nüo é 0 primeiro nem ó sempre constituinte, titz tudo quanto quer;
será o ultimo que se vote este anno, ,iá ha mas nuo póde dizer q~e o preto ó branco ou
um outro na ordem do dia.
que o homem e m'!lhet.
.
. Essa maneira lle pedir, raci!ita rPalmente Esta despeza esm prevlbta na let que orçou
muito a missão do governo, que desobriga-se a despeza par~ 1894.
,
~a. necessidade de juntar a demonstroçüo do
P~rtitnto nuo é credito extraordlnarJO, é
credito.
·
credito supplementar. O Presidente d~ ReP!'·
O Sennrlo está votando, perdôe 0 Senado a bUca mo•tra .na mensagem que n verba nuo
expres,ão, a granel, porque nom uo menos se cheg_ou. por tsso pede 1;1m supp!Amonto de
que: dar a este Congresso. que r•presenta a cre~Ito_; é. um credlt.o a<l~hclo.nal, si qulzerem,
NaCúO, orlireito de ~~n.ber qunl uu applicação ma~ nu? e extraordmarto. DIZ'." que é extra·
que se dá no dinheiro que elle vota.
ordmnr10, quando a despeza foi prevista, exQunes OH lmmlgrantes entmdos em 1894, cede a cnrnpolel!,cla de qualq_uer.poder.
em virtude de.>ses co 11 t 1·nctos 1 Quars oüo os Entretanto, nuo faz _questão disso; apenas
contractos. quues foram ns despezn• feitas perto uo Senado que n.o V'!_te estes credltos u
corn descrimmac:ilo de ter·ro$, etc.'( .
granel!.. de um modo. quo nao o regul.ar, por. é
. b
d
que nuo esm demonstrada a nccessida•le do
Tudo ISSO neccssar10 ~a er .Para po er o crer! ito.
Senado votar com conbecu!lento de causa, sa· Não se vota credito sem se indicar a fonte
bendo que despeza se realisou ou qual a que onde o governo ha de ir buscar dinheiro
se póde rea!IBiir.
p~ra. isso.
O Sn. MoRA;:s E BAnnos 1lá um np~trtc.
. '~ lcgb!ação o~çamef!la.rla tem uma d,ispo·
o Sn. GOMES DE CASTito-E>ta previsão SIÇJLO, que é ~UI tO snhll!:· c e que, a'!torisad~
realisou-se já 0 orçamento a que se suppõc a _dospezrt, o ,ove1•no nao póde re ,hsal·a SI
referiJ'oSe 0 credito é de 1894
nuo for dotada no orçamento. dn competente
"'
verba. Parece que estii.mcurso ntsto.
O Sn. MoitAES E BAnnos dó. outro apart~. Autorisn-se" dospeza, mas não se marcando
O Sn. Go~ms DE CASTI<a-Perdôe o nobre verba para r lia, nfio· se dizendo donde ha de
senarlor, a sua phra>o ó de t'uturo, qunndo n sn!Iii' o dlnbelro, não havendo sobt•ns 110 or·
despeza ó do passndo,
.
çaiDento; como ó que vao o governo rnzer a
os M
.
despezll1 Nilo comprehende este modo rle le·
n. OllAEs E BARROS da um aparto.
glslar A votaÇ110 de uma despezn deve vir
O Sn. Go~!ES DE CAorno-Achn qne o hon. acompnnhn•la da lndlcaçiin da ihnte de renda
rndoSenudorlahom em equivoco; pódc haver para ellll.
despezas por pagar. O orador desr•jnva saber• Em França este systoma Jlli cstnbelecldo
o numero exacto rios lmmigrantes entrados por loi, e os <'scriptores. doquel!ó palz dizem
em 189-t, pai'n cu,io pagamento so pede este quo •ão recursos pnlUiitlvos; ·porque real·
cred1to. EstiLs degpczas t-trn.m presumhln..."l no. monte nilo é outriL cousO., mas· ó um t•ecurso
•lpoca •lll mensagem; reallsa!'ILm·se de tllcto 1 pnlliativo que inconimodn multo os governos
ll Isto que pergunta, e para isto uque ó no· qullndo a lei fixa a·tbnte de onde deve tirar·
cessaria n demonst.rnção. A comm!Ssiio notou se n renda. Enti•e nós o recurso oupromo é o
e notou muito bem que o ci•edito niio devia credito, recUI'SO que .ii• ó um recui·so ordl·
sor extra.or I i nnrio, j) supplemf!Dt!lr; mns diz na1•io. Como nü.o ha. sob:•;Js no orçumento, a
que, como a lei 11. 580, lin 9 de setembro 1ie liespc?.n. ha de fazei'·se por operações de
1850, JiÓ se rerere ao Poder Executivo, e como credito. As operações tlfl credito, como
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se sabe, nem sempre diio o resultado
os perndo, tanto ó assim que, n" >i tuaç1lo que findou, o governo viu·>c ob•·lgndo n.
recorrer a um meio do cre·'ito especial, que
é n. emissão de pnpel·moedn, eml~silo flUO é
nocessario Iega.liso.r por unin. medida. ospecinl
relativa a eiln, porque a emi>Sõo niio póde
estar protegida por aqueiia npprovn~iio !{erol de lodos os n.<:tos, Isto preci>a uma lei especial.
0 orador tem medo de requerer qunique•·
couso.. Sujeita estas humildes observn.çües à
aprecinÇ~io da iilusl!'e commissiio de finan~ILS,
S1 eila achar que siio procedentes, póde podir o adiamento "ttl que venha a demonstraçiio. Si esta demonstração não vier, o orador
não oode votar a favor do credito, porque
não lm.de votai• aqnillo que ignora. Foi sempre systema da a•lministração mnndnt• a demonstrnção dos creditas. E de~(le j(1, previne
ao Senado de que totlos os creditas que vie·
rem nestas condições ha de repetir esta• pnInvrns. Para não incorrer no desagrado de
estar a mnrteliar previne desde jil que com
o seu voto ou com o seu silencio, não passara nenhum credito, emqunnto o governo niio
o mandar acompanhado de demonstração.
E' um principio que nunca foi violado até
hoje, e não u deve ser, porque o Senado tem
direito de saber nquilio que vota,
Era isto o quo tinha o dizer, e a iliustre
commissão, e principalmente o ~eu relator, o
desculparão pela audncia de descordat• neote
ponto do seu parecer.
O Sr. ~lorneo• <l DnrroB, relator
do parecer. que acaba de ser impugnn•lo,
vem defendei-o ; antes, portlm, de o fazer
deve dar pnrabens à Republico por ter. no
seio de suo t•epresentnçiio, quem zele el'tlcazmente os seus intercsea, e procure 6scnilznr
suas despezas.
No clli'O presento, porém, niio s1io procedentes as observações do nobre senador pelo
Maranhão.
Na mensagem c no parecer da commissi1o
ba esclurecimentos sufficientes para que o
Senado póssa votar o credito pedido sem o
menor escrupuio.
o honra,lo senador quer uma demonstração minucioso •lo credito ; mns ella é
desn•cessuria neste caso, porque trata-se
de uma despe.za pt•evista nns tabellas do
orçamento apresentadas em 1803 para o
exet•cicio de i894.
Nossos tubellns o governo havia pe<lido
para o serviço de torras e colonisaçi1o e p.~ra
o 1hcaiisnção de burgos ugr1coias. discriminaçiio e medição de terrull, dous mi! contos,
c isso em virtude de contmctos, que havia
. celebrado, e dos quaes o nobre senador pelo
Maranhiio tem pleno conhecimento.
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O governo tem contracto com a Companhia
MotJ•opolitantL, que se obrigou a introduzir
um milhão de immigranres cm 10 annos,.
e é nunca monos do 50 mil por anno
esse contra.cto n. reunh1o de o.lguns outroil,
cclebl'ndos no tempo do :;:o''erno provi:,;orio, e
qne pnssaram todos à Companhia ~!etropo·
litnna, com a qual contractou o ex-ministro
da agricultura, o Sr. Serzcdoollo Corrêa.
.~
A commissiio tlo orç:~monto de 1803 supprimiu a verba de dou< mil e duzentos contos
desttnudiL para. es::e SCl'Vic;o, e ns duos camoras approvarnm n. supprcs>iio, de sorte
que licou o governo, por um lado preso aos
contractos, que devia cumprir, e por outro
indo sem verba paro poder fozel-o.
A consequenc1a de semelhante suppressiio
devitl. t:er a suppr,~ssii.o do serviço, sujeitnndo-se o governo ó. indemnisnção, que seria
t'eclamo.do., mn.s nü.o se fez isso, fizeram-se os
servi~s. cumpriram-se os eontrnoto;, e ba
muis de dous annos que reclamam os contractantes o seu pagamento, a .obrignÇ~io,
poi•, tl l'ogar, e é para desempenhar-se
rlossa obt•Jgnçào que o governo pede o credit•> no corpo legislativo.
O orador lê parte do rein.torio do Sr. mi·
nistro da ng••icuiturn, que contém o <lcmonstra1iio necesserin pam justirtcação do cJ•edito
e faz novas considerações esclarecendo o materia, e lembrnntlo que tem siuo jt\ muito
demorado esse pagamento, rnziio por que
julga niio se dever em"ndar o projecto unicomente poro declarar-se o exercicio que
está mencionado na mensogem.
Conclue declarando que não se devo levar
tiio longe a necessidade de uma escripturação
complicada dos dmhciros publicas, ao ponto
de se demorarem os pagamentos a que o
governo é obrigado.
O l!!r. Gome11 de Cnlitro(·)-OSe·

nodo ouviu os humildes observaçõos que eu
tive occo.sião de expor ao seu criterio, e ouviu
tombem a resposta que me deu o honrado
senador pu1• S. Paulo. S. Ex. fatigou-se em
provar a necessidade do credilo; mas eu não
disse que o credito era neccss•rlo, até
p~io contrario, eu cheguei a dizer que talvez
lbssem muito nttondiveis us razões dadas pelo
Püd•r Executivo, desde que a despem era
•·esul~·do de co~tractos a que o governo
esr.ava obrigudo. O que eu disse, e sobre isso
tl que dovinm recti.bir as observações <lo illustro relator da. commisililo, foi que o crediro
niio <iotnvajustifica·lo com a tabeUa indispensnvel. Pedia-se dinheiro em grande somma
para collocaçiio de immigrantes, discriminação de terra~ e 6scnlisaçiio de btirgos agri(•) Elito dh~cur:oo n5o (oll•ovili~"' polo l)rAdl)r:
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rolns. Ernm, por conseguinte. Ires serviços
distlnctos. e nós t\nhnmos o d\ro\t.o de snbor
qual Ol'~ a qu~nti~ preci;n para pngn<· cada
um dessss serviços.
s. Ex:. disse que estav~ isto demonst~ndo;
mas não nos disse qual a somm~ rell~t>va a
co.d~ um destes sot•vicos; nilo llisse e nom
podia di7.er, porque S. Ex: .. não obst11nto ser
rehLtOl' da commissü.o. ig:nol'n. tanto como ou,

Sanador, para declarar que o governo ri o
maior caloteiro.
O Sn. Mo<tAt~s E BArtnos-Caloleiro propriamente não, moroso para cffectuar os seus

pa.ga.mcmtos.

0 S<t.GO>!ES

DE CASTRO-Perdôo·mo Onobre
quero levar a estas cousas a maior
clareza, porque desde j~ afianço que S. Ex.
pens~ commlgo, Isto é: que o governo niio é
caloteiro o quando demora os seus pagamentos
niio o 1hz do mà 1'0.
OStt. MottAES E llAJmos-Por corto que niío;
mos, o credor que está no desembolso do seu
dinheiro, nada tom com Isto.
0 S<t. GOliE< DE CASTRO-O credor que Cstú.
no desemb,lso do seu dinheiro, contraotou
com o governo, conhecendo ou devendo conhecer 11 lei que regia o contracto, que ri a do

~ennrtor;

visto como trMa·SO •'o uma questão <le f~cto,
que só o governo conhece. ·
A l'uzii.o do que uma emon•la ofl'erccldn ao
pro•onte pro,lecto flll\ demorar uua.~pprovn·
çiio sendo neccssnr>o dovolvel·o a Camnra
dos' Srs. Deputados, n[o deve ser tomada em
consideração pelo Senado, sob pen~ deota COI'·
poraçiio abdicar a ~ttrlbuiçiio que lhe ó coo·
l'orldn pela Constituição.
O que me parece curial e S. Ex:. a este re·
spe\to sabe muito mais do que eu, porque é palz.
nutorldado na matorie e relator da commis- Caloteiro é aquelle que deixa de pagar,
siio é que o credito deve indicar o exercloio, usando de subterl'ugios, de má fé; mas, o go·
áquelle se refere. E' o que niio se faz no verno, que nilo tem Interesse em ter m~ l~.
presente credit".
mosmo porque o dinheiro não é delle, ó de
M11s, <liz o nobre Senador que a mensagem um
ente anonymo chamado-povo-o goindica o exercic\o.
verno
si é moro,o, obedece ás formulas da
Sonhares. a lei tem virla proprio., tom de lcgislaçiio,
formulas tutelares, porque si em
sahir daqui completa, sem sinões_; e, ~"im alguns casos
Musa prej uizo a um ou outro
sendo, não procedo esta conslderaçao do tllus· contmct~nte, nrt
maloriu. dos casos garante o
tro Senador.
The•ouro
contra
despezas
que nem sempre siio
Alem disto niio vos bate ás portas um Ca· neeesSilrlas justincar.
hnillna, para andarmos com tlldlga.
0 Sn. MORAES E BARROS-Batem oscre·lores. OSn. MonAES E BAnnos d;, um aparte.
0 Sn. GOMES DE CASTRO- 0 'nobre senador
·o Sn. GO~IES DE CASTI\0- 0 nobre sena· ficou
tiio apaixonado no. sustentação deste
dor, com in.justiça, contra. a qual protesto, parecer,
até censurou a nossa legislação
disse que todos os contractantes com o govor· fiscal porque
dor
o executivo ao governo, Isto ri,
no eram velilaoos e que o governo era calfl- iniciando a. sua
acciio por onde as outras
teiro mór desta Repullca.
acabam
;
mas
S.
Ex,
nilo attendeu para. uma
S. Ex. sabe que niio o exacto por honra clrcumstnncla, que ó capital neste ponto.
nossa.
, é o executivo da fazenda concedi<IO poJas nossas
Sei que o governo muitas vozes não
não é em todos os actos, em tOdas as repontual nos seus pagamentos, levado pelo leis
lações
com a fuzenda publica, é o resultado
escrupulo muito louvava! de exlgll• a prova de impostos
que se consideram devidos em
completa o cabal do desempenho dos contra- virtude de sentença
adminlstra.tlva passada
ctos.
cm
,iulgado.
se
não
houve recurso, ou este
Mas, se todos os contractantes são velbaeos, ibl Indeferido.
Jlaroco que o nobre senador uiio devo levar ~ Por conseguinte onda mala justo do queseu amor pela so>•te desses contraotanto; a estabclocor->c o executivo, porque não é slponto do querer que votemos do atfogadllho nilo a execução de sentença ria a.dmlnlstração,
a somma ono>•mo do conto o tantos contos.
Portugal se dizia que a f~zenda entraEu digo o contmr\o: todos os contrnctantes vnEm
com a sua Intenção ,fundada, porque
são muito honestos.
tinha como titulo a sentença e o lançamento,
Sr. presi•'ento em mataria de contl'llctos que pllSsou em julgado •.• :.. ;
.
com o governo, Ó. minha regra ó 9ue o go- Quando, porém, o go"erno vae ao tribunal
verno não tem interesse cm pt'eJudlcal' os pedir a execução de contrato, é uma parte
particulares, o que clle rlcvc o promovei' a como qualquer outra, e .niio tem executivo.
:ttel execução dos contractos, e Isto com o Vô·se porlnn<o, quo~·.uo meu conceito, a
malo1• rigor; mas, não tom interesse em pro• brilhante oraçüo do !Ilustre relat.or do paro·
jud!car os pOI•t\cularos.
cor provou a nccessio\nde do credito, cousa
Niio fica bem que, no Senado se levante que eu não contesto!, mas niio provou" des•
uma voz tilo autorlsada como a do !Ilustre necesaldade da demonstraçiio.
A demonstro·
. ' ...
.

,
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ç[o ó uecessarlo. o o nobre senador penso.
comigo neste ponto.
Estas dcapczas estüo englobarlna no. men•a·
gem, dizem respeito a serviços pagos e o.
pngo.r com immlgrn~iio, tlscn\isnçiio de burgos, medição e descrimlno.çiio rle terros. Ora,
o nobre senador, que ó relotor do. commissiiu
sabe quo.l ó o. quota relativo. n cndo. um
destes serviços r
.
O Sa. ~loaAES E BAJU\Os-Estüo englobados
na proposto..
O Sa. GoMES Dm CA<Tno-Estou convencirlo
de que, se vier o. demonstrnç".o, o Seno.do
verá que a despezo. ó menor,
0 SR. MoaA~> E BAnnos-E' de 2.d9G:OOO$
em vez de 2.200:000$000.
O SR. GoMES DE CAsTRo-E' muito menor
do que o. verba constante do credito pedido.
O nobre relator do. Commissão pódo infor·
mar ao Senado quantos burgos o.gricolas
estão estabelecidos sem terem t!scaliso.ção f
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O SR. MoRAEs E Bmnos-Tlr<L do. mr.sma
ibnte de onde tira para oulros creditas.
O Sn.. Gom:s DE CASTilo-Mas os ditos cre·
ditos estii.o nus mesmas condiçGes V. Ex.
reinclnrlo na falta, si houve;se sobro. bem.
Tomei a liberdade do dizer uma couso. que
o nobre senador sabe multo bem· antigamente se dizia:

,I
I

I

'

:!

. ''! '

Na falta. de •obra o governo i'uriL uma
operação de credito.
0 SR. MOTtAI<S E BARHOS-A autorisnçilo do
credito está. no orc;a1uento. ·
0 ~R, Go~ms DE CASTRO-Para as despeZllS
prevJstas nn lei do orçamento o niio para
esto. Isto ó, um orçamento que vae parallelo

I
i

I;

.I
j''

'i' .l

ao outro.

Quando se votar este credito appareceriL
outro, quo, me parece jri estiL na ordem do
dia ou estri na camara: de modo que quando
encerramos esta sessão terremos deus orçamentos.
Estou sendo aqui aconselhado, nii.o sei si
(Pausa.)
mal pelos meus !Ilustres amigos que sentam·
O nobre Sena•lor cala-se, porque nilo sabe. >e nesta illustro bancada, o. manrlar um re·
Como, Sr. Presidente, S. E<, aconselha ao querlmecto_de adiamento até que venha a
Seno.do o. votar umo. despezo. que desconhece, demonstraçao.
sómente para o pr·ojecto não voltar iL Ca- Vou fuzer o requerimento com multo receio
maro.! Deve vo\taJ•,mesmo para que o. Camara q!Je niio seja accelto; mas como não tenho
saiba que como nós aqui, deve s•r o fiscal o.mda mot1vo fundado de queixa contra os
dos rlinheiro• pubircos; para que saiba que nobres senadores, quet•o ver se tenho este,
não deve abrir creditas sem ino'iciLr o exer·
LEITE E OtTJCICA. -Queremos apenas.
cicio a que se ref•re, e sem decJnrar a fonte queOSa.
V.
Ex.
seja coherente com o sou dis·
de onde ha de sahir este credito.
curso.
Um artigo da Constituição, embora estabe·
lccido, manda que o Congr·eoso tome conto..< 0 SR. Go~IES DE CASTRO- Niio tenhO an·
ao governo; mas, si nós abandonamos esta dado muito bem com ns. commissões (Mo
attribulçilo como trica, como papelorlo, como ap iados) tenho o defeito de qu01·er muito bem
excesso de buroeracla, como disse o nobre Se· a grande parte dos Srs. sena~ores e de respei•
nador, a que fica re•luzlolo o parlamento, o ta r a todos; uiio dos'l!o neste pouco tempo que
que seró. o exame e a corrto.blliolade publica 1 aqui me acho desgostai-os e pretendia limi·
Ogoverno engloba os serviços c diz- mande tar-me ós observações quo flz, por 1ue estou
resolvido a niio votar credito nenhum, ticando
para có. tanto.• contos.
Ora, estes pobres contratantes, que nilo se o meu protesto lavrado. Entretanto, aconserecommendam muito pelo. boa ftl, nii.o perdem lho.do, vou mandar o r .. queJ•imento, embora
nada em esperar alguns dias, si o Senado receioso de que não seja approvado purque
qulzer pedir a demonstração, O Senado póde tratn·se de despezo.. que é urgente assim como
mandai·• em dons ou tres dias, porque é silo urgentes todas ns despezas, vou mandar
o requerimento, porque quero ter um motivo
cousa que já deve r•star feito..
Ogoverno póde mandar em dous ou tres di· de queixo. dos uobres Seuadores por terem me
as a demonst••açilo e nós havemos de ver si a aconseibado mal. O requerimento é o se'
quantia que elle parle oa necessarla; si for guinto:
votaremos, si nilo for apresentamos emendas. Vem á mesa ti lido, apoiado , posto em dis·
Neste lnterlm veremos to.mbem a fonto rio cussiio o seguinte
onde ba rle sahlr o recurso para esta des·
Requerimento
peza, por que, niio obstante Jlrest.ar a maior
attençiio ao nobre senador nao ouvi V. Ex.
dizer onde o governo encontrará recursos • Requeiro que seja arliada a dlscussüo,
afim de se solicitar do governo a demonstrapo.ro. Isso.
O oroamento do 1894 encerrou-se com çiio rio credito pedido, assim como a relação
defl~il e o governo dirá, niio ha sobra, o cofre dlll! bu1•gos agrlcolas que por seus concessionarias ou cessionarios entraram no exerciclo
está vo.sio,
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de lfi94, com ~ dcspez~s respectivas de fiscnllsnçuo.
.
S. R.- S~l~ •las sessões, 4 de julho rte
1895.-Gomos do Castro. »

'

censura á Commissiio do. qual nllils tive a
bom·o. de !o.zeJ' parte. Entretanto a Commissão nüo mereco censura nlgUmn. por essa.
suppressiio.
z ' Bt•a pensamento dominante na Commlssão,
O Sr. ~lorne" e Dnrro•-di· como h•~ie ó opinião geral, a passagem do
quo hn. uma parle rlo requerimento do hon serviço de cnlouisnçiio p.1ra os Estndos 11fado Senaolor n que é facil reHJlondcr: ó a que can~o n cargo_ da União unicamente o serviço
de rmmigraçan, o transpor·te de immlgr•m·
exige esc!a1 eclmentos sobre. (Lfi).
Essns quantias recolhidas pelas companhia• tes da Europ11 p~ru o Brllzll. fican•lo n collofiscalisadas constituam renda publica que tem caçiio delles no interior tto paiz, o que se
chnmn. propriamente coJionisnçiLo, a. cargo dos
sua escr1pturnçfio aparte.
Estados.
0 SR.. GOMES ,!>E CASTHO- Permitta V. Ex•
uma observnçuo : pede-se tn.mhem ercdito Foi com este pensamento que a Commissilo
parn. pn~ar estn. fiscnlisuçiio, " n. rnziio do pc· supprimmiu e<ta verba, çonsidcrnndo mn.is
dido ó que a. renda rccolhldn. ao Thesouro que a União niio •'ispüe hoje >le terras, por·
pelos concessJOnarios fa?. parte da receita ge- q~e a~ tllrras devolutas, por d1sposlçiio con·
r~l; mas essa renda não nos é conhecida 0 stttuc1ona1, fie~ram perteocen•lo .todas nos
eu pecç a dem~nstração •lella. para sn ber' si 8stados; c considerando lambem com muito
o. credtto ped1do é 0 que deve ser conce- ace~to quo a coll•tooçilo. dos irnmigrantes
d11lo.
podta ser feita com tuiJlt.o menor dispeodio
s
·
pelos Estados; e com muito mais cuidado
. 0 n. MonusreB.utno~-AsemprezM flsco.· do que sen>lo feita pela União, que tem mais
hsadas pagam essa fisoolisação e este poga- do que cuidar·, ao p"sso que os Estados tra·
mento con,!!lltue ren.dn. gernl de que o Iam •le sou interesse particular.
go~erno nao póole drspor sem n.utortsaçiio
lep;Jslativa,
Infelizmente, apenas o llstodo de Minas,
V. Ex. insiste na falta. de designaçiio da Est,.do do Espirita Santo e o Estado de Silo
fonte onde o governo irá busca!• 0 dinheiro Paulo se prep~ram para custoiar o seu serpara satisfl1zer n. despezn..
viço de colonisaçiio. Os outros Esta,Jos não
.Tive occasião .de responder n. v. Ex. erri trataram di>so; e o pensamento de entregar·
aparte que na let do orçamento ha uma dhr- se aos Estados o serviço de colonisaçiio, aind<L
posição autorisando o governo a fazer ope· niio ó um pensam•mto pratico. Entretanto, é
rações de credito para despezas que forem f~rçoso que o Poder Legislativo adopte menecessari~. F.stas não siio inconvenientes as d1das para tot•nal·o uma realidade pratica,
previstas no orçamento, silo tambem as ""- para descarregnr da Uniiío este onus, que é
traordlnari~s, as que por sua n~tureza não multo pesado. Cn.da Estnrlo que qulzer propodem ser previstas. Essa autorisaçilo 00111• mover a sua prosperidade, o augmento da sua
prehende operações de credito pnra todas n.S producção e da HUa rlquer.a, trate de orgadespezas, previstas ou niio no orçamento e nisar o serviço da collocaçiio dos immlgrantes.
portanto, para ~ extraordinarias. Ahl e~t.á o sn. VIceNTE MACII.\OO-Si tlvor direito
a fonte onde o governo irá. hourir a quantiA para isso.
necesij~rla: portanto niio e lndls~ensavel qu:e
s. n. 'lar<. ~s· E 8
·· 'nnos-.;l's é.pr.ec1•·0· que
no projecto autoris•1ndo o credito venha o. 0 • "
deslgnaçiio da fonte on•le 0 governo Irá bus- os Estados vão. Jhzimdo. sricrlftcios para. isso,
caros meios P"ra a despeza: essa fonte é a porque, é .a despeza m~is rept·oductlva que
das operações de credito .
póde haver.
.
.
.As despezas extraordlnarlas niio são pra· Os Estados devem contentnr-se cm receber á
vista!! : por onde o governo. o.s faz ! A auto- •ua porta os immlgraotes trazidos pelo. Unliio
rlsal)llo e tanto para as despezas previstas d~ Burop~ para o Brazll ; e depois cada Estado
como para M imprevistM; sinilo fosse ~sim trate da •:oU ·c~çiio delles, porque elles iriio
tornar-se-hia. lmpossivcl toda. e qualque; cooperar. para a gran•leza e prgsperidn.de do
despeza extraordmo.rla, o que seria um ab- Esta•lo. E' preciso qne.isto se torne umc rc11·
surdo. Não ho. outra Jante siniio esta; é ahi lldnde pratic·, que infelizmente ainda nii.o e.
que o governo vae buscar o d lnhelro neccs- Foi este o pensamento do. Commissiio, suppri·
so.rlo, t•nto poro. as •lespezas pevistas corno, mindo esta verba; ritn.s cste·penso.mento não
po.n ~ Imprevistas.
pôde ser levn.do ó. protlca;. porque o serviço
Tendo eu notndo que a Commissão de Or·.. niio foi transferiria p~ro. os Estados, continuou
ço.mento da Gamara dos Deputados, de 1893 " c11rgo da União; os serviços foram prestados
pt•oposltalmente supprlmlu a verba-Terras' e hoju não ha remerlio si não pagal·os, hoje niio
Putilicas e Colonls!lçilo-verba que. constava ha remedlo slnão'o Senn.do, hom•aodo a Jlrma
de contractos, póde aqui reduzir-se que faço 1 da Nação, votar os fundos necesoa.rlo• para
A•
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pngtLr esses sorviço.'l e ó isso o quegoverno Instituto Benjamin Constant no custeio de
t1·o~ oJllcimLs:
P"lc.
Nii.o IHtvon1lO mo.is quem peça o. palavm,
3~~oi1Jscus.;ilo do. proposi(;ü.o !.lo. mesma Cnmara, n. 51, 1lo 1803, quo determina. quo.es
cncet•rrL·:ie n. Uiscussiio.
'" tnxus e Impostos que serão incluldos no
O Sr. Pre,.idente- Devo observa!' orçamento da receita geral, utó que seja
no Sono.do que 11. l\Iesn. hn.via. tomado n. resu· transferida a Capital Federal e elevada á. cn·
luçiio do mnn<lnr publicar todas ns tnbellus thcgo!'la de Estado Federado o Dislricto Fe·
demonstmtivn.s, que acomp1Lnlmm n~sim os dera!;
creditas snpplernentn.l'eS cnmo os ext.rnor•di- l• discussão do projecto do Senado, n. 15,
muioi-1; nfi.o o fiz om rclnçiio !lO projecto, cu,in. de 1805, que mo.ridn. vigorar, com o.ltcradlscussiio ncn.bn de sor enccrrad1t, porque clln <:õcs o decreto n, 2, 827, de ló março de
vcin l)osnL~ompn.nhntl6 do tn.cs documentos. 1870;
como muito bem observou o nollre scno.dot• 2" discussiio do projecto do Senado, n. 13,
de 1805, que concc,le a D. Mn~•ia Rosa Mar·
pelo Mttrn nhiio.
l~ssc I'CIJUCl'imcnto flrmn. um prccrdente, Lius Maclcl, viuvado allercs <lo exercito Mel·
que JL Me~n. pr•omctto nCCl!itat• como um pro- cllia<lcs Lopes ~Jucicl, a pensão de 20$ men.
grammt~ ou co'mo uma di:-:pusidio, que será aaes, som pr<·j uizo da quota do meio soldo,
curnp1•idn. sempre que furem trn.tttdos n.ssum· •1ue pcrcclJe.
ptos de~m. ot•dcm.
Para O\'Ítn.r· domorns nn. votn.çilo de pro- Levanta-se a sessão. ás 3 horas o45 minutos
jectos i,lcntico:út este, consi<.lcrnrei, desde que da tarde.
sej~ ndoptttdo o ttlvitrc proposto no ro~uo·
rimento do honrado sonadJr pelo Mn.rttnhfi.o,
corno miLterln. de expe1l ientc, a solicitn,:üo à
outra. cnsa ou ú. respeclivo: secretario., das
44" SESSÃO EM 5 DE JULIIO DE 1895
tnbellns demonstrativas dos creditas podidos.
E' n.pprovado o req um·imento.
Fica adiada a discussão dtt [lt'oposiçiio.
Prcsidencía do Sr•..Uanocl Vz'ctorino
O Stt. P"E.;IoJo~·rJo dccl!ll'a quc,estando ndi·
nntndo. o.ltora. v;Le levnntn.t• o. sessão c designar SUM:\IARIO- Ab(!r~ura dn FIOIIBÜ.o - Lellura. e
po.ra ordem do dia. dn. ~cssüo s~guinto:
approvnc;1lo dn. nctn- ~xt·t~PmsTE- Commu~
2;' di~cussão dn.s proposições t.iu. Camnrtt dos nic:u;fLo Uo S1•. PL•osldcntc- Dillcussiio, encer~
l'illllcnto c ndlnmonto dll votação do l'equeri·
Depu lados:
N. 1•1, do 1805, fixando a fol'Ça naval pnra mo!!lO do 81•, Costa Azevedo, oll'el',~cido na
IWS!iti.o anterior- onmm poDIA - 2a diBCUB•
o exercicio do 1806;
~5.o da p1•opcRiçii.o rlu Cnmnr:l dos Dcputadol'l,
N. 18, de 1805, que mantóm ntt commt"ao n,
1-1. d'lj 1t!\lti- Discurso o rJqucrlmonto do
do gun.rdus-mnrinhn., para todos os cifeitos, 81•, f..cito o Oiticicn- ObsorvtLçÕBfl do Sr.
·ntó n. conclusão do l'O:ipcctivo curso, os n.spl- PrcRidouto- l!:nccrrnmcnto da discussão o
rnntC:..s commisslonados nesse posto o que ~m· \'OtaçiLo - 2n d!Rcii~R:1o d11.. prl1posiç:i.o dn. Cn.~
viram na esqun.dt•(t .legal o nns tiot.Hhn.s mnra, 11. iS, de i80ti- Dil'cttrso do Sr. E.
dnmntc a )'OVOltn c d:\ outt•:ts pt•ovidcn- 'Vnndonkolk- l~ncerramelltO da discut~Pão o
vot:•~tlo- 3~ di.qcuss:1u do projecto n. 9, do
cias;
L.:\0-t - Discut•sos dos St'lh Gomes do Castro o
Contilumoão dn 3' rliscus>iio do projecto do Corrlin
elo AL•tut/'o- gnccrrnmento Un discusSenn<lo, n. O, de 180·1, quo dispõe so6re accu· flt1o - Chnmn' n - Admmonlo dn votaçãocumuluçües do ompt:cgos ·puiJlicos rcmunc· :,?n lli'lcus:;ti.o dn. prOJloslc:1o dn. Camnrn, n. 12
l'O.dOSj

2• discussão dns proposições da Cnmat•a dos
Deputados:
N. 12, de 1805, quo crcn., nn cillado do
Caycnna, um consulado do zu clns~o o o.uto·
1•isn o. abcl'tum do ct'edito necessu.rio;
N. O, Ue 1805, que autorisn. o governo n.
abt•lr o C!'e<lito •upplemontar do 3.:!-11 :8W$71:J
no Mlnisterio Lln Industria, Vin~~ão o OIJI•tts
Publicas, no uxorcieio do 180·1, JLpplicado {L
l'UI.It'Jcu. 4gn.rtmtln. Uo juros ás estl'tltltLS tltL

do JSüti - Discm•so o omondn. do S1•. }i". ]l[Q...
chndo - gncorramon[o dn. discUII!IIT.o o ndia.~
JUt•nlo dn vo~nç;1o -:.?n lliBCIWIÜO das proposlçõos dn C:mm1·a, ns. O o 13, do 1805- EnCL•rt·umonto da diflcnsAii.o o ndlnmomo dn. \'O•
taçfio - Ordem do di:l 8,

Ao molo·dln comparecem os28 seguintes Srs.
sonndo!'os: J. Cntundn, Gustavo Richard, Jou·
quim Sarmento, Costa Azevedo, Gomes do
Cnst.ro, PJres F'crt•cirn, Noguolrn Accioly ,João
Cordeiro. .losó Bel'nnrdo, Oliveira Gaivão,
Abloa ~I lia noz, João Neiva, .lonqulm Pornnm·
ibl'l'O»:
N. 1:1, do 1805, que autoJ•isa o govoJ•no a buco, Rogo ~Jello, L"nndro Mnclol, Raso
nb!•lt• um CJ•edl1o extraordintLl'io de 6:000$ .lunlot•, M,.nocl do Quoit•oz,Qulntlno Bocayuva,
para despender, no corrente. oxerciclo, com o E. Wandenl•oll,, !'nula Souza, Moraes o
Sont~.do
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Bnr:•os, Campos Salles, SilviL Cnncd?, Generoso Ponee, Vicente Mnehnuo, hnullno
Horn, Esteves .Junior e Julio Frota.
Abre-se ·a sessão.
E' lida, posta em discussão o sem <1ebnte
npprovadn a acta úo. sess<lo nn terlnr.
Comparecem durante n ses<"o, os S1·~.
João Pedro Francisco Machado, Antonio
Bnena Ct•uz, Coelho Rodrigues, Almeida
Ba.rreio Col'rêa. do Araujo, Lo ite o Oiticica,
Coelho~ C~tmpos, Virgílio Do.mo.sío, Eugenio
Amorim Domingos Vicente, Gil Gouln. t•t,
La per, Gonçalves Chnves, C. Ottoni, L~npoldo
do Bulhõos, Joaquim do Souza, ArlU<hno do
Amaral e Joaquim Murtlnho.
Deilmm de comparecer, com causn parti·
cipada, os Srs. .loiÍo Berbnlho, Justo Chermont, Cunha Juniot•, ttuy Barbosa, Aristides
Lobo, Joaquim l'elicio, Artlmr Abreu, Santos
Andrade o Ramiro Bnrcellos ; e sem e!ln, os
Srs. Mnnoel Barato., Al111ino Alfonso, Mes,ia'
de Gusmão o Pinheiro Mt~chado.
O Sn. 2" SECilETARIO (•c••uindo de 1'') dú
conta do seguinte

O St•. p;•ct-4idenl.•~- TnnUo o Sena.
do resolvi· lo compn.rccer ú.s cxoquhts do maI'eclm! Florilmo Peixoto, que so devem renlisnr nman!ut, n Mcs~t rla Comnr~t do; Depu·
tt<dos olfot•eco o odiltcio onde t'unccionn aquu\lo
ramo do col'JJO legbltLtivo Jifll'IL m~lle .reumrem-se os SJ•s, Semtdot•os que qUlzerom
compn.recor no neto.
Contimin. o. discussíto n.rliadn. do rel']ueri·
monto <lo sr. Costa Azeve1lo, ot1'01·ecido na
:m$são a.nttlriot•,
Ninguc. m pedindo o. pnhtvrn. cn_cerrn-se.n.
tliscus~iio ti.'lO.núo u.tliaUa n. votru;uo por nu.o
hn.vcr nuincro legn.l no recinto.

ORDEM DO DIA
Entra em discusslio, com o pare~~r da
Commis:;ão de Mal'inhn. e Guerra, o nrt. 1" dn.
propo;içüo du Camarn do< Deputados, n. 14,
úo 1895, que fix~ a forço naval para o eXel'·
cicio de !SUO.

o

"

8h•.Leite c Oiticicn nii.o vao

discutir o projecto do llxnçiio de ~orça na'(al.
Nüo o faz porque as circumstuncrns espoctaes
em que sB nchu. n. nossa. mnt•inhn. de guerra,
süo tacs, que obrigam nos membros do podet•
Offic!o do Sr. senador Aristides Lobo, do 1 Je•isl,.tivo a conllar plenamente no governo,
do conente mcz, em que, communico.mlo nii.o que tem a' re•ponsabt!ida•le ·de uma t·corgn·
scr·lbo ainda possível compnrocot• as sessões, ni:suçü.o neste I)Cntido, CI'entlo que concorro
visto ncltur-so ainda ent~rmo, solicita licença no!!e a mesma som ma de pati•ioLismo e o mes·
pelus dous mezes do sessão e sua.s proroga.- mo pensamento 110 Congresso, o de coll_ocar a.
ções,-A' Comraissiio de Constituição o Po- ma1•inha de guerra em clrcumsto.ncras de
deres.
poder estar prompta para qunlque~ .even·
Oillcio do Ministerio dn Marinha, de 5 do tua!idnde; tanto maiS QUO Oactual mtmstro e
corrente mez, remettcndo, rio ordom do Sr. um marinheiro u.ntigo, conhecido nu. sua clnsse
Presidente da Republico, a cópia do quo como um dos nuLi~ intolligcntes o mn.is bravos,
const" do livro de quartos do vnpot• Santos, mcreccnllO a. cHnflo.nc;n. Uo governo ; dando os
do dia 4 a 8 de maio do anno proximo lindo, seus procedentes testemunho de que. S.
e do que trata a mensugo~ do Son~tlo. do 2! proclll'lll'i1 collocor aque!!u.s t~l'ços em bom po,
do mez tlndo.-A' quem toz o. rcqu1~1çtto, de· uü.o d(!ve o Con~ros:;o i1· pcl'turbur, pot• quu.l·
volven<lo depois iL ~ecreturia do Scna<\o
quer lorma, esse pntl'lotico plano da S. Ex •.
Offic!o do ~ecr·etario da Cumura dos Depu· Comprometia rlcedajiL o scuvoto ao pt•ojecto
tndos, do Esto.do de Alagons, de 21 do mez cm dlscus.ão. N1lo q ucr mesmo n!tol'ILl-o em
tlnuo remettenl<o, em satistilçiio t1 t•oquisl· nouhuma do suas di•posiçilcs, pelo motivo que
çiLo da Mesa desta Cama!'"• umiL col!ecção dos expor., de que a. nu.u·!ulul do guorra. pl'ecisa
annnes duquel!a cnmni•a, desde a Constituinte obllccet•, pu.ra. suu. reor~u.nisn.çilo, n. um pl11no
ató o anno de 1893.- Agt•adcça.se e urchi· que só o governo. que rJ • qu~m tem a respon·
ve·se.
su.bi!ida.tle dcstu. rcorgu.nt::ittçu.o, conllcco o deltequet•!mento d• Companhia Estmda de vo conhecet• us>iln ·como as medidas que en·
'
. 0/Jl pz·u.uca.
.
Ferro do Riboiriio no Bonito, com sódo no tondol' convoniozzto
por
llstado de Pet•nambuco, em que podo •· rulo· Ha, poróm, no projecto, a t•epettçiio do Ut~a
vuçiio da muito. do 2 "/.. sobre as qnantlns pt'ilt!CIL que vem do .. nnno pns<ado,_ o quo ,Jii
despendidas po!o Thesout•o N"cionu.!, com " entü.o occa.~ionou grande _llet•tul'lmçu.o 1!11 l'O·
garantia do jm·os do quo oconccssiona!•ia a dnç110 das leis do orçamento e da l!xaçilo dus
suppUcunto,-A's Comm!ssõos do Obms PU· lbrças do tot•t•a.
blicas o úe F!nunças.
S. Ex., no ler o projecto para ser posto 01!1
O Stt. 3• SECllEl'ARIO, servindo do 2', decl~ra rllscussiio. deu logo a pet•ce13er n trregu!at't·
dada de.i~rma que esta,projeoto de lel tem
que nilo !ln pareceres.
EXPEDIENTE
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~m Ri ~· Ex. tendo Uo lêr os n.rtig-ns tio pro· missrto nl)[Lndonou o. formula scguidn. nos ouJOeto, vtn·so C~mlmrac;tttln com n. formula- tros. o copiou a proposta do Governo. Por·
Como nn propostn.-. Ot•n, o Congrcssu Na- que I
cional 1liscuto o vot.n os n.t•ti~os •lo projecto
!.cu u.m o outro, confrontou-os o nüo lhos
llo lei qnu n1io mo pnreco que fiPjn.m estes- achou dl1fercnr;n. em pnla. vro. alguma..
Como "" propost.n.
O Sa .. E: WANDENIWJ,It-)" porque a CaA proposta viniln. ,,o Poder Executivo servo mn~a
pn.rngr11phos tntormcdio.rios; e
apenas do guin pn.ro. CJUC n.s com missões dn cntito ell!lllDOl!
for precr;o repetir neste parngrapho ns
Camal'U. do~ Dcpur.ndos o do Senado JliiSSam pu.ln.vru.s rio parn~rn.pho correspondente da
conhecer ns uc~ccssidn.dcs du. ndministmriio proposta do Governo, para so ceclarccor mo·
publica e sobre cstns lb,·mular o seu projcÓio, lhor.

que

•

e exelU!-iÍVIL

a.lt1·ibui<;liO do Podm· Leg-i::.J·

OSR, LEITE E OmcrcA-Aindn outro inl11tivo, Pol'tnnto o pr•o,iccto de lei devo ropotir
cado. um dos n.t•th:~os, FC são os mesmos dn. conveniente. Hn. parn.grnphos que tlgurnm
proposta, o niio 1\izor simple,men to-Como na nn. pr:opor.ttn. do Govel'no. com a noto. de sup·
pre~sao. Porr~n~ n Commissüo do Rcdncçü.o
propt,sta.
tera do supprnl111' pamgro.phos que existem
.. O SR. Co!=TA 1\zn:vrwn-E' costumo antigo, no corpo diL proposta.
JO. 1!0 t~mpo riu. IIIO!Inrchio..
. As lei' rlo llxaç"o do forço..• •üo da cxculsiva
0 SR.' LEITE E 0JTÚ~JC,\-Nií.o sabe si cntiio compotenci~l. do Congrcs!IO. Níi.o se seg-ue hoje
so fltzin. iss·•, n que prido nlllrmar é que. Ot· nc~te pa.rttculnr o mesmo que se fiLzia. no
zen•lo parto dn cornrnlssiío de finn.ncns no. Cn· tempo da Monarclria, quando vinllnll promat•o. doR Deputnflos. nunca tH.loptou-so ostn p~su~ do Gover~o que era adopto do pela Comformula; o quo fez-se sempre Iili ridigir o lOlS"to respectrv11, o entra.vn como projecto
em discns~uo.
projectn com os o.rtigos que devo tor.
Agorn, não; o Governo apresenta a proQue si~nifico. rsto.r o Congresso n. di~cutir
um projecto de sttn. oxclu:~ivn. competcncin.• o P9Sta do flxat;~1o de forços e do orçamento
"'Otar um n.r•tigo quu reza-Como na. pt'O· rnns cst.ns lois são da exclusiva compctencl~
poStiL 7- A pt•oposto. do ~ovorno niio e o qu(' do Poder Lrgislntivo, e com n. iniclntivn. dn.
estA em di~cu~~iio: qunlquet• emcmln M pude ~1111ll1!'a dos· Srs. Depn\11dos. Portanto o proreferir•se nos at•r.i~os do projecto. e a com- Jecto o do Congresso. Si ó do Congresso, nüo
missão tle ro •acção tor'iL de redig-ir• e.ile.rmen- comprehtmdo como se diz -como nn. prodando o que e>llt for·muh• tem ~o prejudicial po,ta-, proposta que deve servir do b•so ao
esturln dn Com missão, mn.s que níi.o é o que
e do .nconvenionte.
se
discute.
O anno passado votnrnm-so os pro,iectos do
Foitn..'< estas considerações com ns qun.cs
orçameuto por esta ftit ma-Como nn prol•Osta-: o resulttLdo foi que a Commissü.o 1!0 julga estllr de accnrdo a rIlustro Commlssito
Redncçfio tovo do rt•corrcr :'L Mesn. e vi- de ~larinlm e Guerrr1 requer que, sem prad" presento discu,r1o, vn o projecto,
l'nm-se Fórlnmeme ~mbo.r•,,çn.dOII, principo.l- Juizo
depois
llpprovado, it Commi>Siio do Mari"'ente qmtnto no projecto de orçamento da lit· nhl~ e do
Guerr·n.
nnm 1le ser redigido de nc·
zemltt.
A Commisfliio •1c Rmlncc;ão julgnndn-so no corclo com o vencido, emendnndo-so nssim n.
deVer dO OiiO nltor.•!'OqUe l'oi npprovado pPI/1 proposiçüo dn Cnrnara d"s S1•, Deputndos.
Cnmn.rrt tios Dcputa.do:;, incompotc•ntc como . Vorn i• ~lesa, ó lido. apoiado o posto em
ern l•nt•a u.lterat• o~ llrtigos, c sub:~tituil-os dtscmsuo, que so encerra sem dcb1Lte, o seguinte
pelos da propoatn do goVI'rno.
Este inconveniente póde rcsotvcr..so som
pm·tm·bar n disous"1o do projecto. Pepois que
R.cq1wrimcnto
o pl'ojecto iür n.ppt•ovndo em 211 dit~cussüo,
JlOOfiO•SO cm votuçii.o niio os nrtigOR o pnrn.Requeiro que. sem prP,\Uizo da 211 · discussiio,
~~·nphm~ •lo projecto. mn~ 011 artigos 1111., pro· a proposi~iio n. i volto rt Comruissiio de )!aposut do Governo. póde Ir então o projecLo it I"inlln c Guorm, nflm do relligil·n pnrn. n. s~ dis·
Gommissii.o do ~lo.rinlln o Gtwrrn, quo evitnrt't. cmsii.o, substituinr 1o o. phrn.."ic-Como no. proo inconvouien to do p1•ojecto, apl'eso_n tu.ndo· posta-pelos diversos ru•tigos da proposta ~
nol'l emenda unlcnmento de rcdO.C'ÇilO, :mb· que a proposi~ilo se relere.
stl tuindo a Jormulo-cnmo lll'!ll'Opost~t-polos Sala dus sessões, 5 de julho do 1805;-Loilo
proprios nr·r.igoo drt prnpostrt.
As obse!•vuçõt•s que I~L1. n. este re .. pcito, mais c- Oiticica.
se ncct1ntunm pelo lb.cto de cstm· o§ 1 O:-Oct•iO 1St•, Prco•ldonto-As mzües nd·
pto como na proposta do Governo, e os outros
dusltlas
pelo honrado SenadO!' por Ainsúns silo
pt~rngi'IL]1liOS tt•n.zem todo~ n. formula-como
perl'oltnrnon
te pr•ocotlontcs,
,·
. na pr•opustn-, monos o§ 10 no qual n Com·
11

.

!
i
1\

276

ANNAllS DO SllNAIIO

Era mister que o Sen~do tomnsao nlgnmn
delibcrnQtiO ncercn. do nsRumpto nn. hypot.lwso
de pnssar o projecto ou prOJlO~íçilo sem emen·
!ln., ello terin. do subir ú. Sltncr;ü.o do nccordo
com o rCgimento, com n. rcdllcçií.o quo vcitt dn.
outrn Casn.
Os meus antecessores tcom sido multo oscrupulosos no. n.pplicnçiio dostn. disposlc:iio rogimentnl, n ponto do não modiflcnrom nem
si quer ns incorl'ecçües grnmmuticaes o in·
correcções ovidentes de dlcçiio
1 cm projectos
que veom da outra Casn., rles· oque nestn., nl1o
so!Trom absolutamente emend~s rio ordem nlsuma.
Nestas conrliçücs, a Mesa ver·sC·hia emba-

•fio rio ~rn.rlnhn o Gnerrn, o por isso nito
o jl!\.rcccr que subscrevo in ttJtum os
consitlernndos o n. conctu~ii.o. (.lfuito bem,)
., Nin~uom ln!Lis pedindO u. pnhwr•o., oncorrn80 u. discus)iüo.
n~Ai~nci

Pr·occdc·se r\ votnçiio.
E' rejeitada n. pt•oposlçfio, que vno ser de·
volviJn áquoilll C>tmnm.
Continua. Cm 3• díscu:o~sü.o, cnm ns emendas
o!Tcr·ecidns 0 com 0 plll'Ccep <III Commis.iio de
.lu~tiçtL 8 Lc~ishL~·U.o, 0 pro,lccto do Senndo,
n. o, de l~\1 4 , quo dispüe sobro accumuluçiio
de empr·egos publicas re1nunorados.

l'tlçada si tivesse tle romotter it sancção o 0 ~r. Gmnc" de cn .. t••o pede
projecto, vindo dtt outro. Cn.~o., sem o.ltemçU.o n paln.\'l'IL parn. solímtiLl' cln. i(ln~tre Commís~iio
nesta, com n. redacção que trouxe do Jó.. de ,Justiça c Legislnc,·ii.o umfL simt•lcs exFazln·se necessnrin quulqucr rlolibeJ•:~ç:1o •'o
. .
t •
.
pl it·nçiío.
Senado, a fi m de corrrgrr-so es e mconvcnten· O illustJ•e Senudor pelo cstndo dn Bnhin o!'
to, que, no anno pa.ssndo, fez-se igualmente fm·cceu uma cmond:L resn.lvn.ndo ns iln•pos 1sentir.
d •
~ücs dn lei a. 44 B de 2 de junho rlo 1892.
Assim aconteceu que a respeito e um
A Cummisst1o de .Juslu;a. 6 Lo~islnr;ito julgu.
projecto houve duns propostos, de .sorte.que inutil est,n, Olllondu palie 1·azü.o que d11 no seu
o.s dun.s Mesas das casu.s Iegt~lnttvns ttveru"! de entend.er;se ncct·.cn dn propost~,. quo 1pn~~~~~;rlo crô." lei "que so refere n em onda
devr~ ser prel~rrdn,,pu:n que esta ~h!t'?•:- do nobre Senudm· pelo estaria,!,. B:chhcó nquo
como na propo::;tn.-:-tlve:;so a sua. su stJ utçu.o decl 111'11 nuo são compt\tiveís O!i ompr·cO'os llo
integrol nu redncçuo da lol.
· , ;•
• .
o
E' mister, pois, que o Senado tomo nlgumn prorcs,ores. · ·
.
dol!bernç[o neste sentido e que se possa en· O SIL. Co&r.no E: C,urro<->[ns o. nrt. l" retender com noutra casa, aflm do modifiear solva os direitos udqmridos.
cst.n. prMicn que ct•eu dilllculJndcs nu lbrmo.- o SR. Go~rEs nE CAsTito-Mns n 2" parto de·
· ÇÚO da. Jei, .
.
.
cl!trn. QIIO nito sno incompn.tiveis OS CU.l'~!OS
o t•equernnonto pod~ ser votado dcpors de profi·sionncs, scioutincos. Pnr·cea qn~ esta
approvn.11n. a. propostçno, porque, seg~1ndo o dispo~içã.o ó fi!Liutn.l', ~ n.te, .. necec:HLl'lfL OE~
p~nsnmentq do seq autC!_r, o requertmonto cstt~.Jo u.ctunl dn Rt•pubi 1crL. ~no s..1.be ~ r~zao
nu.o preju(llcn. ~2'• d1s~ussu.~
"
por que se hão de to1•mw mco_mpa.ttv~Js as
Proseguo, po~s, n. d!seussuo do nt•t. J •
cargos de pro!'ossot•es, QntLndo ntLo :'O dispõe,
Nm~:uem _runls pedmdo a pnlnvrn, encerrn· princ'tp~Clrnente nos e'tndos,de um tnl pessoal
se a diseussno.
hnbilitlluO que lilcilmcute se achem leutes o
Seguem-se cm discussão, que so enc~r:a. profcssm•es pnra. tod~ts 11~ mnter•ins.
.
sem dcbo.te, os arts. ~n, 3'_e 4f'dl\ pr,opostcao.
AquoUu. lei, pois. intot•pr~tou o ll.l'tlgo
Procedo-se á. vot~çuo o SILO succc~s~vum~nto constituc1ono.l. o declM·ou pus~tveltL r~ccumu·
n.pprovados os urtigas dn,. prop~su;ao.! sendo Jnr;no !lesses ctn•gos.
.
estn. ndopto.rln pl\rtt passar u, J·• discus~ILO.
A nobt•o commis!'lii.O ,iulga de!-lnoc~~snrto. o.
E' u.pprovu.do ·a l'oquortmcnto do SI~. Leito cmondn do g1•. VLrr'ilio
OiLIUO.:-iio,porque diz :
0
e 91~cica, e ~ propo,fçil? t·omottidiL a Com- Si é P''""· res~lmr• 1liroilos ndqnil'ldos antes
mrssuo lle Marmhn.
e Gu~r ra.
<ln Cuusl.ltui~ 1 w, a omentla ó mnt1l po~qu~ n
Segue-se em 211 discus:>llO, com o parecer rl!L constltuiç.r1o nií.o rjjtratLn'O, l\ltlS es:'ln. nao o IL
C!Jmmissilo do Mo.rinlm o Guerra, n. pt•op?s]· CJU!lstiio; o. quostiLo ó ·ql')uo depois !.ln Consti·
çuo da Cnmnra rios Deputado~, n. 18, rio l89J, tuiçüo, uma lo i <loclnrou posslvel n accumuquo m~ntem na commlss!'? do guardas- Jnçiio dos empregos pr·ofi~sionaes.
mnr~nho., po.ra tod?s os ellcrtos, ntéà conDcsojav" s11bot• sr, ·r~1ol1adrc !' omend~ do
clusuo do respectrvo curso, os n<prrr~ntes lllustt•e sonnrlor P'•ln·Brchla, contmúa a vrgo.
commisslonndos nesse posto." quo sorvrrnm mr n lei n que n emenda; se refere.
na esqundr~ legal o nne flottlhas duro.nto a 0 s c 10 E c \MPos-Niio contlmia pelo
revolta e da outras provldencrns.
n. oELI
•
•
nrt. su.
o sr. E. U"un<loni<OII<-Sr. Pro· O Sll. Go~[)CS nm CAsmo-Entiio vil-se forsldonte pedi n palavra p11ra declarar que [)ÜO çndo n. votru- contr·n, porque ncha que dovom
tenho e'stado presento 6.s reuniões da Commis· ser exceptuados os ompt•ogos pt•ofisslonnee.
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i\ !Ilustre commi,[o usa de uma iinguagcm ln to. do mo.is.
SI ti um mnl a nccumnloçíio de quo nntnrnimcnte co~itou o icgl•lntlor con•titucinnnl,
o ~?,rn.• 1 ot• não vO inconveniente nn. nccumu·
lnçno de empre~os rio professorlldO ; porque
realmente, nü.o 1HL perigo pnrn. ""' liber 1ntlw
'P~hlicu.s, nem pn.rn. o bom serviço da Ropubltcn., em que um professor do philosophin..
pot· exemplo no Gymnn.sio Nacinnnl, sr•jn.
tnmbem prolbswr dn mesma motcrin em um
outro collegin.
Si as lmbilitnr,ries forem tncs que o serviço publico exijo est' accnmnlnçiio niio
'!'he por que motivo niio se ha de permit·
t1l-n.
E, depr1!s, 1m um resultado que. na qnaurn
nctunl tem cm seu espírito um ~r11nde peso;
si essas nccumuln.ções l'or(lm sempre prohíbi·
dns, o Thcsouro ó quem pn.ga o P"to da doutrina.

SI n.nccumnlnç;1o niio for p~rmittid11, serti.
o .P~·ofessor Impedido substituiria por um in ·
divJduo estranho ao corpo docente, perce·
lienrlo o ordenado por inteiro.
Vô-se, portanto. que, ndmlttid~t esta r! outrinn, o prejudica•1o serú. o Tlwsouro, visto
como ns despezns nugmentnr-se-hão.
Nestas eonrliçües, pedirá licença à illustre
Commissiio do .Ju:--tiça oLogislnçlio pa.r•fL votnr
pehL emenda olferecida pelo Sr. Virgiiio Da·
mas!o.

O Sr. Corrcn de A••nnjoSr. presidenta. não estando presente Õ meu
honrnclo collr.ga, relntor do parecer que se
discuto. devo prestar ns infol'mnçücs que
ncnbam rle ser pedldn.< pelo iilustrado Senador pelo Marnnhiio, relativamente à emrnda
otrerecirhL pelo nobre senodOI' pela Bahln, o
Sr. Vir~ilio Damasio.
Disso S. Ex. que desejava saber si n commi.;flito do Justiça. o Le:;t:.;tnçito, oplnnmlo,
como opinou, peln rejei\·Õo dnque!in ornendn.
tinha em vist:~. t•evnJ!Hl' o 1~rt. 2, da lel
n. 44 B, do 2dejunho de 1802.
Com t.oda n 1\'anqueza, dlrol a S. Ex. que
n. Cl:11lmissiio entendeu e entende quo o projecto rovogn. u nrt. 2'' dn. citada lei, bem como
que, pnm resalvnr O< direitos adquirido< cm
vit•tude delln, niio é neccs;nrlo n•loptn.r-so n
emenda, contra n qual se p1•onuncin o parecer.
A lei n. 44 B dispõe no art. 1": «Os <ilreitos .III adqulrlrlos por empregados lnamovivels ou vitaliclos, c por aposentados, u"
conlbrmhi ·do rio leis anteriores n constltuiçü.o Federal, [continuam gn.l'ILDtidos em SlUL
plonitur'e.
·
Art. 2." Oexerclcio slmultn.neo do serv'ços
publicas, compt•ehondidos pnr sun naturozu,
no desempenho dn mesma funcção de ot•tlem

1895

277

profi;sionnl, Rcientificn on tochnir.n, níio rleve
ser considorn1lo como nccumulnçii.o rlo ctLr~cm
tlllfcrentc, pnrn npplicoçiio do finnl do nrt. 13
ria Constituiçiio. »
Ponfln. n. cornmi:-s~o quo nü.o hn. necrs'li'1ndo
de repetir n rllsposiçilo do nrt. 1•. porque n
.garnntin. dos di1•eitos nrlquirido;; nclm-se expre:-1sn.mnntc cnnsngrnrln. nn. Constituição contrn. a qual não podemos Iegiflla.r.
Pnreco tn.mbem à Commissi'io que o nrt. 2°
ria lei n. 44. Jtermitt.in·lo a nccumnlnçii.n dn
empreg-os, embora em caso especial, niio s~
hnrmonisa com o preceito do nrt. 7:Jiln Con- ·
stil.ulçiio, de accoJ•-Io com o qual o projecto
nuoptn n prohibiçiio absoluta <la nccumuln~[o
uc car~os publico•.
A ernondn. port••nto, rnandnndo subsi.•tir •
rlispo:;içií.o do n.rt 2 da lei n. 44, nltem fL
doutrina. do projecto que ó oppostn. ou cont.rnrio. it rlo mesmo m·tigo.
·
Tocln. a questão re·luz-sc o. saber: se convóm
que continuo a nccnmuln~~ilo de Ampre,a-os.
mesmo tratando-se dos de ordem profissional
ou scientiMcn..
Penso que, mesmo neste cnso, deve prevo.lecer n rog1•n. consagrada pela Constitulçiio.
Posso n.~se.Q'urnr no Senado I} no tive nccasião rle conhecer, muito de pnrto. como lente
rln Fncuidndo de Direito do Recife. a inconveniencin. da nc~umulnçü.o de empregos de
ordem soientificn.
Naquella Fncuidnde existiam lentes que
ern.m no me<omo tempo pro~o~sores elo curso
nnnexo ; os co.rgns nfio ernm comhlero.dos in ..
cornprttiveis: entJ'etrmto, mnis de umfL ve~
tivn occfL.. iiio do verificar que.descmpf'nlmmlo
ns fnncções de nm cargo. não pndinm os Jon ..
te~ quo nccumulnvnm outro cn.r~o. cumprfr
ns funcf:ões deste; nssim é que elles tinhnm
o dever. por exemplo. de prosirlir bnncns de
exames prepaJ•ntorlos. como lentes dn nu·uldado, e como professores do curso nnnexo
nrn.m obr•ig-ados n exnm\nnr : n·io sondo licito
examinnl' e presidir no mc~motempo. o cum ..
primento do um dos deveres não permittia o
•lo outro.
Dn nccumuln\'ãO de empregos póue ndvir
vnn tngcns pnra o funcc\onm•io; porém, o !'iPl'·
vi\'o publico sotrr·o sompre. Convem. pois,
manter o proceito constitucionnl. snlvos os
direito< adquiridos. garantidos pela proprin
constituiçi1o.
Eis o motlvoporquon commisão opinou pnrn
quo 1os~e re~mtndn n. emendn; para :;;al ww
direitos atlquirlrlo• nõo ó noce<anrln quo >o
declaro que ccntlnua em vlgOI' nenhum dos
~trtlgosdalein. 4·1.
OSn. Go~IF.S D~ C.\sTno rh\ um aparte.
O Sn. Conui:A DE ,\MUJO- "'1io. Podemos
rovognr n. lei· que llzemos; o que niio porlemos
é deixar de respeitar o direito ndquirltlo.

.I

II
I!

'I

I
I

~

I

iI
i'

I:!
j

i·i

ii
I

I

o·s

ANN AES DO SENADO

~~

O ~n.. Gmrn:~

DE C.\STRO -

dn 101 do 1802.
O SR, CoRm~A ntl ARAmo- Sim, senhor.
Nno tenho duvida cm nmt•mt~J' que o Pod<•J'
Lco~isl
' Ie I1ft~·' O~1~crotl1r uma. Iet·
u~ o nf tvo nu- o ,PU{.
q
tfcnda. o dtretto ndqumolo por quem
quer que se1o..
OSR. Golms PE CAsmo d~ um aparte.
O SR. Conmh nm ARAUJO_ v. Ex. pôde
mn.ndlll" uma. emenda. nes~o sentido ao n.t•c,t.u
do projecto ; votarei por elln.
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Ique ellogo,lho ímpüo.

um do~ l}ovPrrs
oxm·co tem: ornrínmOJito
ns t'uncçücs do profo,or impotlldo.
O SR. Gtt GouLART dt\ um npnrte.
O'Sn.. Conm::A nm AttAUJO- A ConstltuiçiLo
niio prn)libiu. nem devia prohibir que o pro·
füSsor imporliilo rlo exercer o seu mn~isterio
JiJ,so substituirlo pot• outt·o. cneo os t·especti·
vos .substitutos não pmlos,om prestut• esse
serV"u;o,
.
·
Como s~stitut~ .. ?eS>e cnso, o professor
doente ou unpossththtado do leccionnr1
Nno existindo substitutos o sondo prohibi<'o.
"substituiçiio por outro cathodt•o.tico, teria
do ficar fcchadiL o. nuh1, com o quo peJ•tieri.ll o
.ensino publico. (Apm·tcs.)
Si o governo interpt•otou o regulamento
por este modo, intorpt•otou·O muito mnl.
Nü.o conhe\'O a decisü.o do governo n. que o
nobre Senador ~e rcfCroi mtts. nssev~ro n. V.
Ex. que oilJL ó contrat•i" n todos o< prcccr!en·
tcs, nem o art. 73 .!a. Constitui.çiio nutorisll o
govol'OO o. recusar o pogamento dn. b'l'a.tiUca.-

Até cm vit•tude seu

O SR. GoltEs DE CASTRO - Com essa pro·
messn mando,
O SR. CoRRt::A nm ARAUJO- Antes, porém,
de V. Ex. lht•muiar n sun emend11, rles~jo
que me presto um momento de nttcnçiio
para vet• se comprohendi fielmente um ar·
gumcnto c1e quo so serviu.
Disse v. Ex. que 0 pt'ojecto tendia IL a.Uo"·
t
d
mcn '11'" espezn.
OSn.. Go~tEs DE CAt::Tno dlt um nprLrto.
0 Sn.. Con.m~A DE ARAUJO- I!1tO nií.o ó
o.ccnmuhlçiio, e snbstltuiçii.o interinn. (l niio
cxercicio simultnneo de dons ou m:lis cn.rgos
publicos. (Apal'te.<.)
Sem duvidaal~uTnn; o projecto não ncnbl
com ns substituições.
Nós sabemos que nas faculdades de direito,
pot• exemplo, os pt•ofessores se substir.u~m
J•ociprocn.mcnte: qun.n,,o um profe~sor substitue outro, Jlt~rccbe os vencimentos ou n grati.ficn~ão do substituido.
O Sr.. COELno 1: C.\~rros <hi um aparte.
O SR. CoRRtlA PE At<AUJo- E' verdade que
estou jubilado; mns no meu tempo era assim
que •e proccdin o ~rolo que aindn Jt,.je so
procede pelo mesmo modo: o profc;sot• que
substituo nutro, percebe, nlém de seus venci·
mantos, ob do :-;ubstituido, si cst.o deixa do
r•cehel·os ou sómonte a gmti.flençiio deste, si
cite percebo o ordonndo,
O SR. GIL Gour,ART di• um aparte.
O Sn. CORRllA nE AMUJO- Sendo n.qgim, o
A'OVOl·no nlloptou umn 1loutrino. mil, contrn·
ria n.os principias consn.rrrndos cm t11dos os
reguinmentos dos ost:1bolccimentos do instru·
cç;io ·superior. (Apal'tc.• ,)
O Governo entendeu mnl o preceito da Con·
stl&uiçiio que não podia ter o nicanc•• de lm·
pedir ns substituiçúes rociproens dos profos·
SOI'SS.

O pensamento do legislador con<tituinto
foi pt•ohi.Lir a accunminç•io de empregos; mos,
o professor quo substituo outro intorlnnmon·
te, que t•ego u. suo. cndoim o umn. outrn. intc·
l'lno.monto, nüo oxorco, niio nccnmuln. dous
Pmpr•cgos ou cargos publicas; por· lbrçn do

cn1 1

1lo~C!mponhnndo

ção no prot'u:ssor que :;ubstltue outro.

o Sn.. Gn. Gour.AnT-PO!<SO prO\'Ilr,quo o
Congl'cssojO. vot·1u t~i.ml\nclo.nilo pn.gn.r o excrcicio a dous lentes do GymnMio, um do ln·
ternato o outt•odoExterm.to.
OSR. Conn~1.\ nm AIIAUJo-lnternnto e Ex·
terno.to, diz V. Ex ·: sfto o5tl~belecirnento~ in·
dependentes. cada um •'elles tom sou< pro·
ta,soros e seus substitutos. O profeS<or do
lntet·nn.to não pódo substituir o do Exte1·n~to
ou vice-versn..
0 S~. GIL GOULART-A cn•l<it'll. estava eCO•
phnl11.
O Srt. CormT::A DJo: AMUJO-Um dos profes~ores do c~t!Lbelrcilni:mto. cu,in. cn.rlei1·u. es:
tavn. vngn., dovin. l't>,.;eJ·n interinamente. n.te
que eilalbsse provida; mio cm, poróm. licito
cncarrcr~a.r· der.se serviço um pl'uli:!s~OI'llO oun·o cstt~boiecimento Do que diz o nobre Se·
nndor pelo Rio do ,Janeiro, eu dept•ehemloquo
fot enCII!'l'ogado de reger 11 cudoit•a de um es·
tnbciccimonto um do< prol'es•oros do O).ltro. o
que nii.o ó regular, pois cu.dn. estn.belecunonto
tem os seus professores.
0 SR. GtL GOULAHT di• um aparte,
O Sn.. Conm~.\ n:~ An.AUJ0-0 governo deviu. mnndn.r que o. cnllt!il'u. vu~n. tOsse ro~ldn.•
do conl'ot•midnde com o regulamento, f'Ot' um
dos professores do me~mo _ostnbolecimonto.
i\Ct'Otlito que o pro,lecto, 11110 tmportn. nugmanto do despeza: mns. em: todo o ca:·o,
quando dollo resultas'" tllgum nu~monto n"
uespezn. I>Ublica, ser> a preteri vol supportttr
o>se augnumto. som duvitln. in.signillcnn to,_ a
r'eix11r que continue 11 subststtr IL pormissno
do accumuinl' cn1•gos publicas.
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DE JUJ,l!O DE

o projecto pro hibo ~ concessüo ~o gratifica·

ções uxtraorllina.J'IUB, ..

0 S11. LI!ITI~ E OITICICA.-Essns gratlficar,õcs
niio so j ustillco.m, absolutnruonto.
0 Sn.. Cüllll.l~j\ DE ARAUJO-O governo tinha a facu1~~dc de as conce~or.
O Sn. L}:i1'1~ 1~ OITICICA-E ns concedia.
0 Sn. COIWi•:A DB

ARAUJO-A

vnntngcm do

prohillir n~ gr•;~tJIIca.çUes compensa ql-lnlquel'
11ugmon to rio despoza q uo o projecto possa
ncu.r I'Otn.r.

0 Sn, COEI. li O E CAMPOS-O projecto corta
muitos ubullos; póde tc:lt' tnmbcm seus incon·
veniontcs.
O Sa. Coitml,\ nm AMUJo-0 prqjccto ó
do tiio grande alcance que acredito que niio
sori• udoptndo.
Ninguem mais pedindo a palnvr~, enccrr~·
se a. discussiio.
Annuncind!L o. vota.çilo e, verificando-se não
ha.vet• mais nume1'o legal pnra votar-se, pro·
cede·>B u clmmnda dos Srs. Senadores que
compareceram a sossiin (48) o deixam de rcsp·
onder os Srs. Antonio Baona,Piros Ferreira.
Nogueil·a Accioly, .Joiio Cordeiro, José Bel'·
narrlo, Abdon Milanez, Joaquim Pernambuco,
1\ego Mello, Leandro Maciel, Quintino Bo·
c~tyuva, Christilmo Ottoni, Campos SaJies,
Silva Canedo, Joaquim Murtinho, Vicente
Machado, R~tulino Horn, Esteves Junlor e
Julio Frota (18).
Fica adia•la a votaçiio.
Segue-se cm 2° discussii.o, com o pnrcccr
das Commissões de Constltuiçiio e Poderes e
·de Finanças, o art. I' da proposiçüo da Ca·
mata dos Deputados, n. 12 de 1805, que crea
na \cidn.de de Cuyennn. um consulndo de 2"
classe e autot•isa a abertura do credito necessa.rio.

'

O Sr. l•'rnnchoco 1\locluodo
-sr. presidcnto, pedi a palavra para man·
dar, em nome da Commissiio de constituição
o Poderes, uma emenda ii. proposição que se
discute.
A Commi8siio ncceitou de prompto a ideia
da proposiciio para ser submettida ao Senado
e n.pprovndn., o.ttentu. a urgencia fln. crcuç:lo
do con•ulado proposto ;·mns reconheceu lm·
mediatamente que a formula niio era a me·
lhor, pot•que o decreto n. 907 B, do li do no·
vemlro do !800, quo organlsou os consula·
dos brazilelro;, só trata rle consulados ~ornes
o-coasulados. o a proposição no seu ~rt. 1'
lilJia em consulado do>~' cl~tsse.
Acct•osco que: pelo art. 2" do mesmo decreto,
ó·o governo autot•lsado a determinar onume·
ro dos consulados gcraes, o consulados e pro·
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cedei' i• sua distribuiçã.o. Portanto, parece
<juo, pelo nrt. •la proposiçiio sujeito it <liscu>·
~ilo. o Congro"o vai chamar a si uma nttri·
huiçiio que pelo dect•oto do II de novemht•o
csti• conferida ao govci'UO, c esta attri bui·
çiio conlf:!rirlo. no ~overno pelo art. I·• ro
citado decreto, de li do novembro, se acha
cumpri•1a pelo decreto n. 375. do B de junho
do 1~lll, que determinou ba·cado nes>e artigo
o nu muro do consuhu.los gei·ues o consulados,
o procc·leu ~ sua distribuição,
Portanto, pareceu ú. Comrni~siio mais curial
que o n1•t. I" do pt•ojccto !Jsso feito ola accordo
com n.legi~laçüo ;tnterior, qual H que ucaba.
Uo citiLI' i o pOf' isso resolveu manUal• uum
·~menda no art. 1° do projecto.
Vem ii. Mesu, e ó posta conjunctamente em
discussão, n seguinte
Emenda ao art, to

Supprimam·se as palavras- de 2• classe.
SaJ,, das sessões, 5 do julho de I S95. -

li. 41lac/1ado Gil Goulm·t.

Ninguem mnls pedindo a pala vra,cnccrra-sc
a dlscussiio.
Seguem-sE' cm discussão que se encerra sem
debate os o.rts. 211 e 3'\
Fica adiada a votaçiio por falta de quorum.
Entram successivamente cm 2·• c.Hscussü.o,
que se encerra sem debate, a.dln•ia a votação,
por t.Lita do quorum, as proposições da Ca·
tnllra dos Deputados :
N. 9, de 1895, que autor!-. o governo a
abrir o cred!tosupplcmentar de3.341 :815$713
ao Ministerio da Industria, Viaçiio e Obras
Publicas, no exercicio de 1894, applica~o á
rubrica «garantia de juros ás estradas de
torro»:
N. 13, de 1895, que autorisa o governo a
nbt•h• um credito cxtraordinario de 6:000$,
para despondet• no corrente exercicio com
o Instituto Benjamin Constnnt no custeio de
trcs oU!cinas.
O Sa. PnESIDE:iT}: diz que, estando redu·
zido a menos de um terço o numero dos Srs.
Senadores presentes, vne Ievn..ntar a sessão; e
como o Senado resolveu comparecer !ncorpo·
rado us exequia; do marechal Flot•iano Pei·
xoto, que se reo.lisam amanhã, declara que
amanlu\ niio pódc haver sessão e designa para
urdem do dla da sessilo do 8:
Votnção om 3• discussão do prqjccto do Se·
nado, n. O, de JSD·!, que dispõe sobro nccumu·
laçilcs do empregos publicos remunet•atlos ;
Jdem cm 2" discussão das proposições da
Camara do; Deputlldos:
N. 12, de 1895, que ct•ea, na cidlldo de Cayenna, um consuludo do 211 classe e nutorisa. a
abertura do credito necessarlo;
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N. D, de !805, quo autorisa no governo n. colonisaçiio, no ostndo do Rio Gmndo do Sul,
abt·ir o ct•editosupplomoutnr da3.341:810$713 no uxercicio do IMOS;
no ~!inlstario d~ Industria, Vlnçiio e Ouras
111 discussão rlo p1'1~octo do Semvlo, n, 15,
, Publicas, no exot•ciclo do !BD·!, npplicndo iL do 1805, quo manda vl•omr, com altet·arubrica «ga.rantlo. do juro~ Us estt'adas Ú.J cões, o decreto n. 2,827,. do 15 de março do
1870;
forro»;
N. !3, rio 1895, quo nutorisn o governo n.
2• discussão dos p1•ojectos do Sonndo:
abrir um credito extraordinnrio rio 0:0008 N. 11, do 1805, que autorisa o Podet•
pn.l'a. despemlOI't no corrente cxel'cicio, com O
a Isentar do imposto. de Impor·
instituto Benjamin Constnnt, no custeio do Executivo
tnçiio
o
de
"outros devidos a J'nzenda dn
tres o(llcln<Ls;
União, o material de uma ponto motnllico.,
3"discussão das proposições da mesma Cn· mandada vir da Europa, pelo governo do
mnra:
Estado do Paraná, para ser collocada sobre
o
t·io Negro ;
N. 51, do !805, que dotermina qunos nstn·
N
13, do 1805, que concedo n D. ~fnria
xns e impostos que sorii.o incluidos no orça·
monto cln receita geral. ntó quo sojn trnnslll· Rosa Martins Maciel, viuVI\ do alferes do
riria a Capital Federal o elevn.·ln a cate- uxet•cito Melchiades Lopes Macio!, a pensiio
goria do Estado Foderndo o Districto Fo· de 20$ mensnes, som prejuizo da quota do
meio soldo, quo percebo ;
.
dera!;
I• discussão do projecto do Senndo, n. JS,
N. 7, de 1895, quo fixa ns forçns do torra de· !895, que elovu. os vencimentos elos
pnt'tl. o exot•cicio do 1805;
membros do Supremo Trlbunal 'Fodornl o os
N. 80, de 1804. que nutm•i;a o governo n dos empregaclos dn respectiva secretaria.
abrir o ct·erlilo do 808:480$840 para ,Pnga·
Lovnnta-sa a sessão Íls 2·horns da tllrda.
menta do excesso da despezn com o sut·vtço de
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